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Vážený pane inženýre,
odbor školství, kultury a památkové péče obdržel dne 6. 3. 2019
žádost o poskytnutí záštity starosty města Znojma Jana Groise, MBA,
ke které sdělujeme následující:

Starosta města Znojma Jan Grois, MBA,
přijal záštitu nad

24. KONFERENCÍ O BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍCH,
která se uskuteční ve dnech 10. a 11. září 2019
v Hotelu SAVANNAH Znojmo-Hatě.
S přijetím záštity starosty města Znojma je dle Pravidel pro udělování záštit č. 7/2014
uděleno právo použití logotypu města Znojma při propagaci a konání akce.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Eva Hambálková
referent – administrativa, kultura
Městský úřad Znojmo
Odbor školství, kultury a památkové péče
tel: 515 216 579
nám. Armády 8, 669 02 Znojmo
eva.hambalkova@muznojmo.cz
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ÚVODNÍK / LE ADIN G ARTICLE

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI
Poté co mě redakční rada časopisu NO-DIG bez mého
vědomí pověřila dodáním článků takřka do všech jeho pravidelných rubrik včetně příspěvku na téma Ženy a bezvýkopové technologie, jsem se hrozně rozčílil. Nevybíravě jsem
kolegům oznámil, že nejsem žádným Jaromírem Soukupem české geotechniky, abych obsáhl celé žánrové spektrum našeho časopisu.
Po pár dnech se mi celá věc trochu rozležela v hlavě a začal jsem přemýšlet jakým způsobem se se ctí vypořádat
s důvěrou ve mě kladenou. Obzvlášť rubrika „ženy a BT“
zaměstnávala moji fantazii. Jako první mi vytanula vzpomínka na brněnský stavební veletrh v roce 2001. Pamětníci
si vzpomenou, že v tomto období byl stavební veletrh jedním z nejnavštěvovanějších. Specializované ﬁrmy uváděly
na trh technologické novinky, nové materiály a velké stavební ﬁrmy se předháněly v tom, která bude mít větší stánek, více občerstvení a nejkrásnější hostesky. Nádherné
období, které se zřejmě nebude opakovat.
V inkriminovaném roce jsem zrovna pracoval u ﬁrmy
POHL a podařilo se nám v Brně získat mimořádnou zakázku – výstavbu kanalizačního sběrače B07 (ul. Hlinky – OK
Riviéra) v celkové délce 650 bm. Trasa sběrače vedla kolem nejznámějšího pavilonu Z a byla pochopitelně celá navržena bezvýkopovou technologií. Důvod byl nasnadě, lze
si jen těžko představit, že by probíhaly rozsáhlé výkopové
práce v srdci areálu během konání nejrůznějších veletržních akcí. Díky pionýrskému duchu investora reprezentovaného tehdejším generálním ředitelem BVaK a.s ing. Miroslavem Nováčkem se nám tehdy podařilo prosadit nasazení
mechanizovaného štítu ﬁrmy Tauber. I přes dílčí potíže probíhaly razící práce velmi dobře a v okamžiku konání stavebního veletrhu byly všechny úseky proraženy a započaly
práce na deﬁnitivní obezdívce stoky. Tehdy jsem se rozhodl s mým bývalým kolegou ing. Jaroslavem Jálem chopit
mimořádnou příležitost za pačesy a zviditelnit naši tehdejší
ﬁrmu a použitou technologii. Ono to bylo spíš naopak a motorem propagační iniciativy byla Jarda Jál, jehož invence
byla v tomto směru mimořádná.
Stavbu jsme vzorně uklidili a zajistili přístup do startovací
šachty po schodech. Tohoto úkolu se zadarmo chopil jeden z dodavatelů lešenářských komponentů, aby tak propagoval svoji výrobky a ﬁrmu, jejíž jméno jsem už bohužel
zapomněl. Jarda Jál přesvědčil organizátory stavebního
veletrhu, že není větší veletržní atrakce, nežli projížďka
tunelem šest metrů pod povrchem jejich areálu. Za tímto
účelem byl upraven vozík tlačený resp. tažený důlní lokomotivou. Místo těžní bedny pro odvoz vytěžené rubaniny,
bylo na plato vozíku přišroubováno šest sedaček z autobusu a estráda byla připravena. Po celé čtyři dny konání
výstavy jsme nepřetržitě vozili návštěvníky veletrhu naším
štítovaným tunelem. Areálový rozhlas každou půl hodinu
upozorňoval veletržní hosty na tuto možnost a propagoval
ﬁrmu POHL. Skladba návštěvníků byla opravdu pestrá.
Byli to ředitelé a náměstci velkých stavebních ﬁrem, přední
zástupci provozovatelů kanalizací, projektanti, komunální
politici a úředníci, maminky s dětmi nebo náhodní kolemjdoucí opilci.
Zájem byl zkrátka mimořádný, náš stánek resp. zařízení
staveniště bylo nepřehlédnutelné. Prospekty a reklamní
letáky se rozdávaly po kilech.
Víno a lihové nápoje tekly prou-
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dem. Euforie a očekávání
byly veliká, o to větší, že to
vše bylo prakticky zadarmo, protože jsme byli přece jen „na naší stavbě“.
Ing. Igor Fryč,
Optimismus byl zkrátka vedoucí provozu MORAVA
bezbřehý. Bláhově jsme PORR a.s.
se domnívali, že se zakázky samy od sebe jenom pohrnou a technická vyspělost dosáhne drtivého vítězství. Spřádali jsme plány, že minimálně
v každém krajském městě se bude pohybovat alespoň jeden nejlépe však dva nebo tři naše razící štíty.
Veletržní ruch odezněl, uplynulo pár měsíců, jeden rok
a nepřišlo nic, vůbec nic. Žádná poptávka, natož objednávka. S odstupem mnoha let zbyla jen letmá vzpomínka
v podobě nekvalitního obrázku ze soutěže Miss hosteska
(obr. č. 1). Od té doby jsem velmi skeptický ke všem reklamám a propagačním akcím obdobného stylu. Myslím,
že v naší branži nemají a ani nemohou mít žádoucí efekt.
S odstupem času je mi důvod neúspěchu naší „superprezentace“ celkem jasný. Projektů obdobného charakteru
se v naší republice připravovalo a i nyní připravuje pouze
minimum. A o přidělení zakázky nerozhoduje technická
dokonalost nebo vybavenost, ale v prvé řadě cena nebo
taky úplně něco jiného.

Miss hosteska

Jednou ze stěžejních staveb, které loni realizovala společnost PORR, byla rekonstrukce kanalizace na ulici Koliště v Brně. O technických detailech a aspektech se dočtete
uvnitř časopisu. Stavba v městském centru, navíc dopravně
velmi frekventovaném, přiláká vždy pozornost laické veřejnosti. O průběhu stavby informovaly články na renomovaných internetových portálech. U těchto článků jsem si neodpustil bedlivě pročítat diskuzní fóra. V případě politicky laděných článků se v rámci snahy o zachování duševního zdraví
této zábavě snažím co nejvíc vyhýbat, ale v tomto případě
jsem si to neodpustil. Řekl bych, že z 80% byly příspěvky
ryze negativní, z 18% neutrální a zbývající dvě procenta patřily příspěvkům pozitivním, které oceňovaly náročnost prací a těžkou práci dělníků. Pro nás milovníky bezvýkopových
technologií bych si dovolil ocitovat dva příspěvky:
„Vyprdněte se na nějaké kutání pod zemí hornickým způsobem. Chce to pořádný bagr, přes víkend 20 tatrovek,
udělat jámu a v ní všechno nové. Za tři měsíce je hotovo.

Z ČINNOSTI IST T / NEWS FROM IST T

A bylo by to určitě lepší než několik let omezovat provoz
a trpět pořád nějaké kolony“
„Tak nevím, jestli je efektivnější rok kopat lopatou a krumpáčem tři metry pod zemí malej tunel a pak v něm všechno
tahat rukama a nebo tu ulici na měsíc zavřít, přijet s buldozerama, rypadlama, jeřábama a udělat to rychleji“
Schválně jsem vybral ty relativně konstruktivní a můžete
si doma vyzkoušet, jak na tyto názory odpovědět dvěma,
třemi srozumitelnými větami, které by pisatele přesvědčily
o tom, že jeho názor je prostoduchý a zcela mylný. Budete
se divit, jak je to složité a téměř i nemožné. Samozřejmě tím
nemyslím nějaký kategorický imperativ spočívající v tom, že
diskutujícího označíme za idiota či člověka rozumu mdlého.
Zkrátka k vyřčení nebo napsání naprosté pitomosti Vám
stačí pár vět, ale sdělení technicky erudovaného a podloženého názoru je mnohem složitější.
Nicméně zájem veřejnosti o složitou geotechnickou stavbu může mít i sympatičtější charakter jak je možno viděti
z přiloženého (obr. č. 2 a 3). A tak těm mladým nezbedným
studentům velkoryse odpouštím, že vlezli tam, kde neměli.
Fotograﬁe udělali pěkné a zároveň mě překvapili fundovaným popisem ražených štol. Snad alespoň jeden (nejlépe
jedna) z nich časem zavítá mezi členy CzSTT.
V jednom z článků uvnitř dvojčísla tohoto časopisu zmiňuji fakt, že na jedné z našich staveb bylo zpochybněno
nasazení nemechanizovaného razícího štítu s odůvodněním, že to nepůjde, že tato technologie není vhodná do prostředí kvartérních zvodnělých sedimentů, obzvlášť když
se v daných místech předpokládá výskyt starých hradeb
či jiných artefaktů spojených s historickou činností lidské
populace. Na výrobních výborech proběhla na toto téma
celkem vzrušená debata. Horlivě jsem argumentoval, že
opak je pravdou a právě toto prostředí je výhodné pro staré štíty tohoto typu. V žádném případě mě nepohoršovalo,
když protistrana můj názor nesdílela. Nesouhlas oponentů
mě však udivil až v okamžiku, kdy jsem vytáhl opravdu ten
nejtěžší argumentační kalibr. Ten spočíval v tom, že štítováním byl již před cca 40 lety proveden původní kanalizační sběrač, který nyní překládáme. Pokud se to povedlo jim
(našim předchůdcům), byla by přece strašná ostuda, pokud
bychom to nezvládli my. Řečeno slovy klasika: „nemůžeme

Víla v tunelu

Odvážná školačka ve štole

dopustit, aby se v našich činech ztratila velikost a sláva našich předků“. Štítování se podařilo prosadit na úkor klasicky
ražené štoly a mně se opravdu ulevilo, když se nám podařilo štolu hladce vyrazit bez jakýchkoliv nepředpokládaných
komplikací. Nezasvěceným kolegům se to mohlo jevit jako
běžná rutinní práce, ale já věděl svoje. Přece jsem nemohl
zklamat generace svých předchůdců.
Nabízí se analogie s přistáním na Měsíci před 50 lety.
Možná bychom se mohli stát inspirací pro současný lunární program americké společnosti NASA. Princip provádění
ražby zůstává stejný, ale v sedmdesátých a osmdesátých
letech si mohli tehdejší tuneláři nechat zdát o rychle tuhnoucích injektážních směsích, moderních laserových přístrojích a nevěděli, co je to geomonitoring. Přesto dokázali
štoly vyrazit. V Houstonu nebo na mysu Canaveral o našich
úspěších nemají pochopitelně tušení, ale věřím jim, že se
stejným odhodláním, nasazením, vírou a odvahou vyšlou
znovu astronauty na Měsíc.

CO NOVÉHO V ESC ISTT?
Ing. Stanislav Lovecký,
předseda CzSTT,
Member of Regional Support Fund Committee
V průběhu měsíců duben až červen 2019 byly uskutečněny tři telefonní- Skypové konference vedení a členů „Member of Regional Support Fund Committee“ a vedení ISTT.
Na programu těchto Skypových konferencí bylo projednání, diskuse a schválení zejména níže uvedených
dokladů:
- příprava 37. Mezinárodní ISTT-NO-DIG konference
ve Florencii, která se koná 30. 9. – 2. 10. 2019

- zpracování ISTT normy pro zlepšení komunikace ISTT
versus přidružení členové ISTT(Aﬃliated Societies)
- podpora přidružených členů ISTT při pořádání konferencí
- projednání návrhů standardů pro pořádání mezinárodních konferencí ISTT
- pokračování v projednání nové formy webových stránek ISTT, samostatné bloky pro management ISTT, pro
přidružené členské společnosti atd.
- prověřování databází přidružených členů ISTT-členové
ISTT by měli zaslat případné změny
- příprava témat na další Skypovou konferenci
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ZPRÁVA Z VALNÉ HROMADY
Ing. Stanislav Lovecký,
předseda společnosti

Řádná volební valná hromada (dále VH) České společnosti pro bezvýkopové technologie (dále
CzSTT), byla svolána v souladu se stanovami CzSTT se konala v úterý 9. dubna 2019 v zasedací místnosti č. 169 Fakulty stavební ČVUT, na adrese Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice.
Ing. Stanislav Lovecký zahájil VH přivítáním účastníků a předal řízení VH místopředsedovi
společnosti, Ing. Karlu Franczykovi, Ph.D., který seznámil účastníky s níže uvedeným programem VH:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Uvítání členů CzSTT
Volba komise pro usnesení
Zpráva o činnosti CzSTT za uplynulé období
Předání odměn vítězům studentské soutěže
Zpráva o hospodaření z minulého roku
a zpráva revizní komise
Přestávka-občerstvení
Diskuse-Směrnice CzSTT-Doporučení 2018
Schválení plánu činnosti CzSTT na rok 2019
Schválení ﬁnančního plánu na rok 2019
Informace o stavu členské základny
Usnesení z VH
Diskuse
Schválení usnesení a závěr

Po schválení programu byla VH zahájena.
Volba komisí
NÁVRHOVÁ A MANDÁTOVÁ KOMISE
Ing. Bc. Lucie Karásková Nenadálová, Ph.D
Ing. Radek Foukal
KOMISE PRO USNESENÍ:
Ing. Jiří Zima
Ing. Petr Krejčí

Zpráva o činnosti CzSTT za uplynulé období
Zpráva se skládala ze zprávy předsedy společnosti
a dílčích zpráv jednotlivých odborných sekcí za období
duben 2018 - březen 2019.

Zpráva předsedy společnosti
Vážené dámy, vážení pánové,
od minulé valné hromady, uplynul rok. Je tedy nutné
posoudit, jak naše CzSTT pracovala a jak budeme pokračovat ve své činnosti dále. Předsednictvo společnosti
se pravidelně scházelo jedenkrát za měsíc. Řešily jednak úkoly dle plánu činnosti a další podněty dle požadavků, námětů a průběhu vývoje. Snahou bylo v co největší
míře zapojit se
do problematiky
bezv ýkopov ých
technologií.
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Hlavní činnosti:
23. Konference o bezvýkopových technologiích
Konference se konala ve dnech 11. – 12. září 2018 v Havlíčkově Brodě, v hotelu Slunce, pod záštitou starosty Havlíčkova Brodu-Mgr. Jana Tecla,MBA.
Den před zahájením konference 10. 9. 2018 pořádala
naše společnost X. ročník golfového turnaje o putovní pohár CzSTT na golfovém hřišti ve Svobodných Hamrech.
Program konference byl rozdělen do tří ucelených bloků řízených členy předsednictva. Na konferenci se setkalo
více jak 150 odborníků domácích i ze zahraničí. Dle mého
názoru byla tato konference úspěšná, což se projevilo
mnohými diskuzními příspěvky k jednotlivým přednáškám, ale i diskuzemi odborníků v rámci pořádaného
„Diskuzního večera“. Podrobnější zhodnocení 23. konference o bezvýkopových technologiích je uvedeno v našem Zpravodaji č. 4/2018, ve kterém Ing. Marek Helcelet
ve svém příspěvku výstižným a vyčerpávajícím způsobem konferenci popsal.
Příprava valné hromady České společnosti pro bezvýkopové technologie
Společnost se intenzivně věnovala přípravě valné hromady její programové skladbě, příspěvkům a vystoupením jednotlivých členů. Informace o pořádání VH včetně
programu byla uveřejňována v našem odborném časopise na našich webových stránkách a dále společnost
pozvala 3 x E- mailovou poštou všechny členy naší společnosti k účasti na VH.

Z ČINNOSTI CzST T / NEWS FROM CzST T

Na našich webových stránkách byly v záložce „Valná
hromada“ zveřejněny všechny zprávy, plány, vyhodnocení, náměty na zlepšení činnosti společnosti, výzva všem
členů k podání námětů pro zlepšení činnosti a vzájemné
spolupráce a to ca. 4 týdny před konáním VH.
Příprava 24. konference o bezvýkopových
technologiích ve Znojmě
Informace o 24. konferenci je jednak uveřejňována
v našem odborném časopise a na našich webových
stránkách v záložce „24. konference o bezvýkopových
technologiích ve Znojmě“, kde je uvedena II. informace
o konferenci (programová skladba, odborné přednášky
v jednotlivých sekcích, společenský večer, mimokonferenční program atd) včetně závazné přihlášky.
Konference se bude konat ve dnech 10. a 11. září tohoto roku ve Znojmě-Hatích v hotelu SAVANNAH pod
záštitou starosty města Znojmo pana Jana Groise, MBA
Společnost průběžně informuje o konferenci E-mailovou
poštou všechny členy naší společnosti.
Směrníce BT CzSTT-Doporučení 2018
Společnost s větším úsilím pokračovala ve stanoveném
úkolu. Byly vytvořeny pracovní skupiny pro zvolené technologie. Bližší informace o průběhu Směrníce BT CzSTT-Doporučení 2018 je součástí samostatného bodu
dnešní valné hromady. Všichni členové naší společnosti
byli 2 x vyzváni E - mailovou poštou k účasti na tomto
úkolu. Doposud vypracované ﬁnální nebo před ﬁnální
verze jsou uvedeny na našich webových stránkách.
Národní studentská soutěž
Studentské práce, přihlášené do národní studentské
soutěže za akademický rok 2017-2018 byly odborně posouzeny a vyhlášení nejlepších třech prací včetně předání diplomů a příslušného ﬁnančního ocenění je předmětem programového bodu 4. této VH.
Spolupráce s vysokým školstvím (Praha – Brno –
Ostrava)
Pokračovalo úsilí s cílem zapojení výuky BT studentů
na příslušných fakultách FSV ČVUT Praha, FAST VUT
Brno a FAST-VŠB-TU Ostrava.
Spolupráce s institutem pro stavbu potrubí
Na odborné vysoké škole v Oldenburgu účastí našich
odborníků na oldenburském fóru. Detailní informace je
uvedena v našem odborném časopise Zpravodaj č. 1-2019.
ISTT
Informace o činnostech ISTT vychází pravidelně v našem odborném časopise a dále je možnost získat další
informace na webových stránkách ISTT.
37. mezinárodní ISTT konference a No-Dig Show se
bude konat ve Florencii ve dnech 29. 9. – 02. 10. 2019.
Webové stránky společnosti
Jsem názoru, že webové stránky naší společnosti
stránky odpovídají modernímu trendu a přinášejí nejenom našim členům pravidelné informace o bezvýkopových technologiích, pořádání výstav, konferencí školeních atd. Stránky jsou pravidelně doplňovány a aktualizovány.

Redakční rada
Práce redakční rady je velmi náročná zejména z hlediska získávání sponzorů pro jednotlivá čísla našeho odborného časopisu NO DIG, který vychází 3 x ročně, čísla
1. a 4. vycházejí samostatně, číslo 2.-3. vychází u příležitosti konference.
Rovněž je náročné zpracování a výběr jednotlivých odborných článků a výběr autorské databáze- tzn. odborníků a odborných ﬁrem z české republiky i ze zahraničí.
Společnost se podílí částkou 5 000,-Kč na vydání každého čísla Zpravodaje.

Zprávy odborných sekcí:
Zpráva za sekci/úsek EVPČ (expertní, vzdělávací
a popularizační/publikační činnosti) v období
od března 2018 do dubna 2019
V rámci expertní činnosti, byla m.j. v tomto období zaměřena pozornost na úroveň znalostí pracovníků státní
správy (od úrovně managementů měst a obcí až po úroveň pracovníků ministerstev ovlivňujících resort stavebnictví) v našem oboru BT. V rámci své územně-plánovací činnosti v úseku TI/technické infrastruktury i v rámci
svých dalších odborných aktivit včetně opakované účasti
na odborných akcích ČKAIT, ČSSI, TOP EXPO, ECCE
apod. jsem měl a mám možnost neformálního sledování
a posuzování stavu v tomto ohledu. Situace úrovně jejich
znalostí je i v případech, kdy se jedná o osoby s inženýrským diplomem velmi problematická a odráží se to bezprostředně v kvalitě jejich rozhodování i v úrovni postavení našeho oboru BT ve stavební praxi ČR. I přesto, že
CzSTT již delší dobu usiluje o nápravu této situace, nemůžeme být s tímto stavem spokojeni a naše aktivity by
v tomto ohledu, v úsilí nápravy, měly být výrazně zefektivněny. To se též již dlouhodobě odráží též v rámci inovace důležitého metodického podkladu MMR pod patronací
ÚÚR Brno „Principy a pravidla územního plánování, kap.
8. Technická infrastruktura/TI“ (www.uur.cz). Již od března 2017, kdy došlo k přímému včlenění BT do programu
koncepčního
rozhodování
v rámci tvorby ÚPD a ÚPP
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(využito bylo ustanovení stavebního zákona požadujícího
prokazovat garanci udržitelného stavu a rozvoje TI, tedy
též inženýrských sítí/IS; to pak není možné bez kvalitního
systému Facility Management a systémového uplatnění
BT) se neustále posouvá dokončení všech schvalovacích
procesů. Pokračující zpomalená revize a inovace ČSN
73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení (ÚNMZ, TNK č. 66) od r. 2011 rovněž opakovaně
potvrzuje tento nepříznivý stav. Analogicky pak též revize
a inovace ČSN 73 7505 Sdružené trasy inženýrských sítí
svým výsledkem potvrzuje nesystémovost. - Aktuální stav
obou těchto důležitých ČSN je takový, že konservuje fakticky předchozí nevyhovující stav, nezohledňuje adekvátně existenci bezvýkopových technologií/BT, nerespektuje
veřejný zájem. – Lze tedy předpokládat další stupňování chaosu v podzemí veřejného prostoru sídel ČR a tím
i zhoršování podmínek pro aplikace BT. – Lze tedy doporučit přípravu a realizaci naší oﬁciální žádosti o nápravu
adresovanou na Český svaz měst a obcí, na MV, MPO
(pod které spadá ÚNMZ), na MMR, MŽP i MZ.
Další dílčí konkrétní odborná/expertní činnost pak spočívala zejména v zabezpečení vyžádaných konzultací
či odborných posudků, anebo též v rámci posouzení či
zpracování několika územních plánů v úseku technické
infrastruktury, tj. všude tam, kde mám sám možnost odborně se uplatnit a jsem k takové spolupráci vyzýván.
BT jsou i nadále prakticky na trhu stavebních zakázek
diskriminovány tím, že dostávají šanci jen, když je to jinak
neproveditelné a dále většinou jen nepřímo v rámci subdodávek. S tímto stavem nesystémového rozhodování
nemůžeme být příliš spokojeni a je žádoucí vyvíjet aktivity, jak to principiálně změnit. - Opětovně pak lze konstatovat, že CzSTT (ani dílčí síťová odvětví a instituce) nemá
dosud zavedenu, ke škodě věci (právě ve smyslu výše
uváděného), ani jednoduchou evidenci ročních výkonů
společností-nositelů BT v ČR.
Vzdělávací činnost byla ve sledovaném období realizována prakticky v jisté, dále pokračující redukci rozsahu
ve srovnání s dřívějším standardním rozsahem, jako tomu
bylo v minulých obdobích. Došlo k útlumu obvyklé formy
BT-osvěty jednak na ﬁremní úrovni a dále prostřednictvím
vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání ČKAIT.
Zde jsou zejména méně aktivní oblastní kanceláře ČKAIT.
Podařilo se úspěšně realizovat pouze dvě akce s tématikou BT při propagování samostatného oboru inženýrské
autorizace MI/městské inženýrství v rámci oblastní kanceláře ČKAIT v Jihlavě a v Ústí n. L. V rámci celoživotního
vzdělávání ČKAIT zůstává jako jistá minimalistická vzdělávací varianta jen ta, která je představována začleněním
naší národní konference NO-DIG do tohoto vzdělávacího
programu ČKAIT (bez sledování faktického dopadu, faktických výsledků). - Na úrovni pracovišť technických univerzit
v ČR pak je možné situaci hodnotit jako stagnující, jakkoliv
aktuálně nastartované a dále pokračující procesy reakreditace studijních programů nabízejí jisté šance usilovat
o zlepšení situace. Aktuálně méně příznivý stav se projevuje též v jisté nestabilitě naší CzSTT soutěže o nejlepší
studentskou závěrečnou práci s tematikou BT. Zde nabízí
s kolísajícími počty i kvalitou závěrečných prací výsledky svého úsilí příslušná spolupracující s námi pracoviště:
FAST VUT Brno/
ÚVHO (má BT
ve studijním programu jako volitelný předmět)
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a dále se neformálně dostávají do šance BT též v rámci
zadání diplomových a bakalářských prací na ČVUT-FSv
(na ZU v Praze došlo k útlumu) a dále na FAST VŠB-TU
Ostrava. - Daří se pak rovněž sice realizovat naši přímou
konkrétní nabídku na zařazení naší odborné konference
NO-DIG CzSTT do vzdělávacího programu ČKAIT, ale
výsledek daný počtem účastníků není námi zatím přímo
sledován a vyhodnocován.
Prosazování BT do výuky vysokoškoláků technických
univerzit má šanci neformálně pokračovat v rámci
aktuálních procesů reakreditace studijních programů
minimálně na všech stavebních fakultách TU v ČR. I tyto
procesy by bylo potřeba více sledovat a podpořit ze strany
naší CzSTT.
Popularizační činnost a publikační činnost ve prospěch
BT a jejich nositelů:
Svůj význam i relativně dobrou úroveň (i při nižším
počtu přihlášených soutěžních prací) si zatím zachovává naše Soutěž CzSTT o nejlepší studentskou závěrečnou práci z oboru BT je třeba rozhodně udržet
a dále rozvíjet. Podrobnosti, viz. aktuální zpřehlednění-příspěvek v našem Zpravodaji č. 1/2019.
Popularizační činnost probíhala i nadále neformálně
a byla dána aktivitami celé CzSTT, jejich korporativních i individuálních členů. - Soutěž ISTT v kategorii
„Student or young professional paper“ se v posledních letech dostává rovněž do jisté nestability (buď
z důvodů nedostatečného počtu účastníků soutěže
či příliš rozsáhlých změn místa a programu konání
konferencí ISTT). Přesto i zde lze zaznamenat další
úspěchy vítězů naší studentské národní sotěže.
Pokračuje spolupráce s IRO a FHO v Oldenburgu,
která rovněž stabilně nabízí dobré možnosti uplatnění (studijní pobyty či praxe) pro mladé adepty našeho oboru, např. využitím Nadace prof. Lenze (www.
stiftung-prof-lenz.de). Dny Nadace prof. Lenze se
úspěšně konaly na SF STU v září 2018 v Bratislavě
a byla to rovněž příležitost tuto akci podpořit ze strany
CzSTT aktivní účastí těch z nás, kteří tuto spolupráci dlouhodobě rozvíjíme. Dále viz poznámky níže. –
Pravidelně se účastníme celoevropské odborné akce
Oldenburgského fóra. V únoru 2019 jsme měli opět
početné zastoupení (tří studentů, tří pedagogů FSvČVUT a jedné externí spolupracovnice FSv-ČVUT)
na 33. Oldenburger Rohrleitungsforum (viz informace
v našem ZPRAVODAJI CzSTT č. 1/2019.
Ediční činnost rovněž pokračovala zejména prostřednictvím cílených příspěvků v našem ZPRAVODAJI
CzSTT a dále též např. prostřednictvím sborníku příspěvků naší NO-DIG CzSTT konference 2018 v Havlíčkově Brodě. Aktualizována byla e-pomůcka s tematikou BT na K122 FSv-ČVUT.
Pokračuje snaha získat další nám blízká akademická
pracoviště (jejich konkrétní pracovníky) stavebních fakult technických universit ČR pro členství v naší CzSTT.

•

•

•

•

•

Poznámky: Součástí aktivit K122 (katedry technologie staveb FSv ČVUT) je též dlouhodobá těsná spolupráce s odbornou společností CzSTT. Není bez zajímavosti rovněž
připomenout, že prvním předsedou CzSTT byl doc. Ing. I.
Vávra (svého času zástupce ved. K122) a dále též připomenout Ing. J. Ladru (svého času ved. K122), který sám osobně aktivně v průběhu mnoha let participoval při realizaci
spolupráce s IRO (Institut für Rohrleitungsbau Oldenburg)
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a JHSO (Jade Hochschule Oldenburg). Jednou z takových
aktivit byla a je opakovaná, pravidelná účast naší delegace
FSv ČVUT (tvořené dnes převážně ze studentů a pracovníků K122) na Oldenburger Rohrleitungsforum/ORF (lze
říci celoevropské odborné akci s odbornými konferenčními
aktivitami s doprovodnou mezinárodní výstavou mnohapočetných vystavovatelů-nositelů technologií včetně BT sloužících ucelené technické obsluze měst a obcí prostřednictvím IS). Navíc zde pravidelně participuje rozsáhlým odborným programem GSTT v čele s jejím předsedou prof. dipl.-Ing. J. Hölterhoffem. Příležitost ke spolupráci s GSTT zde
efektivně využíváme a rozvíjíme.
Plán sekce EVPČ pro příští období:
Udržet dosavadní rozsah i kvalitu všech dílčích
činností, zejména soustředit pozornost na naší soutěž
CzSTT o nejlepší studentskou závěrečnou práci s BTtematikou včetně zabezpečení případné početnější
účasti autorů našich vítězných prací v soutěži NODIG AWARD ISTT, v kategorii „Student or young
professional paper“.
Opětovně se pokoušet prosadit BT alespoň jako
volitelný předmět na dalších technických univerzitách
v ČR (jistou příležitost nabízí pokračující aktuální
reakreditace studijních programů).
Zajistit realizaci žádosti o nápravu nekvality ČSN
73 6005 a ČSN 73 7505 prostřednictvím MPO.
Zajistit pokračování aktivit CzSTT v oblasti problematiky
kritická infrastruktura a řízení rizik provozu inž. sítí ve vazbě na BT prostřednictvím odpovídajících partnerů.

•

•

Ing. Jan Brabec, doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.

-

•
•

Zpráva za Sekci provozovatelů a diagnostiky
v období duben 2018 - březen 2019
- V rámci Zpravodaje NO-DIG jsou čtenáři informováni o využívání BT na konkrétních stavbách s dopadem
na bezproblémové provozování vodovodů a kanalizací, nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. V oblasti
diagnostiky se stávající systémy monitorování neustále
po malých krůčcích vylepšují. Členové společnosti jsou
stále vyzýváni k možnosti vyjadřovat se k obsahu časo-

-

pisu, webových stránek, nebo práci celé CzSTT, tak jako
tomu bylo i na úspěšné konferenci v Havlíčkově Brodu.
Na této konferenci byly předneseny příspěvky z oblasti teoretické i z běžné stavební praxe, tentokrát bez
provozních zkušeností konečných uživatelů. Ze strany
zástupců provozovatelů zazněl prakticky jen jeden příspěvek o stavbě realizované pomocí BT. Jak již bývá
téměř tradicí, jednalo se o stavbu v místě konference,
tentokrát o opravu čtyřramenné shybky pod Sázavou.
Potěšující bylo, že jedna přednáška byla i od zástupce
vlastníka vodohospodářské infrastruktury, konkrétně
PVS, a.s. I když je pravda, že se provozovatelé případně vlastníci, v rámci CzSTT o akcích realizovaných pomocí BT příliš nešíří, běžně je při své práci využívají. Je
však na všech členech společnosti, aby své odběratele
povzbudili v tom, aby se o své zkušenosti s výsledkem
podobných staveb podělili.
Sdružení SOVAK vydalo aktualizovanou příručku pro
provozovatele vodovodů a kanalizací, která obsahuje
i informace o jednotlivých technologiích, jejich možnostech a následném využití pro výstavbu a obnovu vodohospodářských zařízení. ČKAIT bude opět požádán
o zařazení konference ve Znojmě - Hatích do programu vzdělávání pro své členy.
Za sekci PaD
Ing. Marek Helcelet

Zpráva za Sekci dodavatelů
Zprávu za sekci dodavatelů přednesl Ing. Karel Franczyk,
Ph.D

Předání odměn vítězům studentské soutěže
Po přednesení zpráv předali doc. Ing. Petr Šrytr, CSc
a předseda společnosti ocenění vítězům studentské soutěže CzSTT v akademickém roce 2017-2018:
1. cena: Bc. Tomáš Novák za práci:
Studie sanace vybrané části stokové sítě
2.cena: Ing. Jan Brabec za práci:
Použití bezvýkopových technologií při výstavbě
odvodnění tunelu Pohůrka

Ing. Stanislav Lovecký, doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., Bc. Tomáš Novák

3.cena: Ing. Tomáš Spilka za práci:
Posouzení
a návrh rekonstrukce stoky
„U Kasáren“
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Ing. Tomáš Spilka, doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.

doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., Ing. Jan Brabec, Bc. Tomáš Novák
Ing. Tomáš Spilka,

S ohledem na výborné hodnocení byli ocenění vyzváni
k podání jejich prací do mezinárodní studentské soutěže
ISTT-Student Award, s vyhlášením výsledků na „37. Mezinárodní NO-DIG konferenci s výstavou ve Florencii-29.
9.- 2. 10. 2019.“

tožnil, upravil svou zprávu, přednesenou na VH v dubnu
2018 s tím, že pro příští období KRK požaduje předkládat
veškeré ﬁnancování společnosti k rozhodnému datu 31.
prosince příslušného revidovaného roku.
Bylo také dohodnuto, že se předseda společnosti pokusí
u banky, u níž má společnost účet vedený, získat archivní
stav účtu k 31. 12. 2004 a poté bude možné porovnat současný stav ﬁnancí na účtu s uvedeným výsledkem hospodaření mezi r. 2005 – 2018, aby bylo možné dohledat, kde
a kdy došlo k údajným disproporcím, na které předseda
KRK několik posledních let na valných hromadách upozorňuje.

Zpráva revizní komise a zpráva o hospodaření
za minulý rok 2018
Zprávu revizní komise, přednesl Ing. Š. Moučka
Na základě diskuze o závěrech revizní zprávy, bylo uloženo předsednictvu vysvětlení k závěrům RK do 30. 6. 2019.
Dále je uveden záznam o jednání a upravená zpráva RK:
Záznam o kontrole účetnictví
Na červnovém zasedání předsednictva CzSTT se
sešli k vyjasnění negativního vyznění ﬁnanční revizní
zprávy, přednesené na valné hromadě, daňový poradce
společnosti p. Vlasatý a předseda kontrolní a revizní
komise (KRK) Ing. Moučka.
P. Vlasatý upozornil zejména na skutečnost, že od svého
založení společnost hospodaří v jednoduchém účetnictví,
tj. bez zohledňování závazků a pohledávek, což mohlo být
příčinou toho, že pracovníci KRK při kontrole hospodaření
mohli vycházet z jiného předpokladu a snažili se do svých
každoročních zpráv zapracovat skutečnost, že někteří členové své příspěvky v daném kalendářním roce nezaplatili,
nebo naopak již měli předplacený i rok následný. Současně p. Vlasatý předložil výsledky hospodaření společnosti
od r. 2005 do r. 2018, tedy po dobu, kdy pro společnost
vykonává svou poradenskou činnost. Z této „výsledovky“ vyplývá, že společnost je sice od r. 2004 ve ztrátě
301.235,68 Kč, ale trend posledních tří let má stoupající
tendenci, což bylo způsobeno zejména úspornými opatřeními na straně sekretariátu společnosti (snížení pracovníků sekretariátu, fyzické opuštění budovy Golden ofﬁce,
uspořádání poslední VH v prostorách ČVUT apod.).
I když se
předseda KRK
s tímto vysvětlením plně nezto-
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Zpráva revizní komise České společnosti
pro bezvýkopové technologie za rok 2018
připravena k valné hromadě 2019
Komise pracovala ve složení: ing. Vojtěch Karásek,
ing. Štěpán Moučka
Komise sledovala činnost výboru společnosti a dohlížela na hospodárné vynakládání prostředků.
Po provedení roční uzávěrky byla provedena kontrola účetnictví. Byly zkontrolovány „Výkazy příjmů a vydání“, potvrzen jejich souhlas s příslušnými účty, dále bylo
prověřeno, že výdaje, které nejsou běžné jsou podloženy
zápisy ze schůzí představenstva (odsouhlaseny představenstvem).
Lze jako v uplynulých letech s uspokojením konstatovat,
že naše společnost je vedena v souladu se svými stanovami a obecně platnými právními předpisy.
Obvykle společnost hospodařila zhruba s jeden a půl
milionem korun Letos to bylo jen tři čtvrtě.
Příjmy
Finanční plán
Celkem skutečnost dle přehledu
o příjmech a výdajích

0,755 mil. Kč
733 tis. Kč

Největší položkou příjmů kromě příspěvků jsou jako každý rok konference a semináře, spoluúčast na zpravodaji.
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V letošní ani v loňské uzávěrce není zohledněn převod
prostředků z let minulých. Loni byl přebytek 102 tis. korun.
Výdaje
0,755 mil. Kč
Finanční plán
Celkem skutečnost dle přehledu o příjmech
a výdajích
610 tis. Kč
Bohužel se KRK nedozvěděla jaký byl k datu letošní uzávěrky převod z minulého roku. – nebo zda se tento převod
– rezervní fond rozpustil do přijmů – to potom celou situaci
zkresluje
Výsledek roku 2018
Odečtením příjmů a vydání dostaneme částku 124 tis. Kč
Stav majetku k 31. 12. 2017 byl následující
Peníze na účtech k
570 tis. Kč
Výsledek roku 2018
124 tis. Kč
Celkem
694 tis Kč

Závěr
Hospodaření společnosti je z pohledu jednoho roku
zhruba vyrovnané. Obrat se oproti minulým letům zmenšuje. Finanční výsledek roku je kladný
Nejasnosti z pohledu dlouhodobého hospodaření
vznikají nezařazením zůstatku předchozího roku k aktivům roku sledovaného. V ročních výkazech se objevuje údaj zůstatek na účtu někdy roku předchozího
někdy aktuálního. Přičte-li se předchozí zůstatek k ročnímu výsledku měl by vzniknout výsledek aktuální. To
je skoro přesně počáteční zůstatek k prosinci 2018
V Praze 12. 6.2019
za KRK
Ing. V. Karásek
Ing. Š. Moučka
KRK prosí, aby údaje převodu z minulých let byly vždy
uvedeny do plánu příjmů, jinak se z běžné kontroly stane
detektivní práce
Zprávy o hospodaření za minulý rok 2018 přednesl
Ing. S. Lovecký:
Přehled o majetku a závazcích k 31. 12. 2018
stav na začátku stav na konci
účetního období účetního období
1. Dlohodobý nehmotný majetek
2. Drobný dlouhodobý nehm. majetek
3. Dlouhodobý hmotný majetek
0,00 Kč
4. Hmotný majetek v ocenění od 3.000,- Kč 56 861,00 Kč
5. Peníze v hotovosti
10,00 Kč
6. Peníze na bankovních účtech
570 612,00 Kč
7. Poskytnuté půjčky
25 554,00 Kč
8. Ostatní ﬁnanční majetek
9. Ceniny
10. Zásoby
11. Pohledávky
121 500,00 Kč
12.Opravné položky k nabytému majetku
13. Závazky (bez půjček a úvěrů)
0,00 Kč
14. Přijaté půjčky a úvěry
15. Zákonné rezervy
16. Časové rozlišení

Přehled o příjmech a výdajích
za zdaňovací období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
Příjmy zahrnované do základu daně:
1. Příjmy z prodeje zboží
2. Příjmy z prodeje služeb
3. Ostatní příjmy
Příjmy nezahrnované do základu daně:
4. Úroky na BÚ
5. Dotace, dary
6. Členské příspěvky
Výdaje na zajištění příjmů:
7. Spotřeba materiálu
8. Tisk zpravodaje, reklama
9. Mzdové náklady
10. Nájmy, ostatní služby
Výdaje neovlivňující základ daně:
11. Nákup dlouhodobého majetku
12. Náklady na reprezentaci, dary
13. Ostatní - členské příspěvky
14. Ostatní nedaňové výdaje - pokuty a penále, ...
15. Daň z příjmů

194 871,00 Kč

116,00 Kč
539 000,00 Kč
786,00 Kč
53 12700 Kč
198 275,00 Kč
227 125,00 Kč

46 552,00 Kč
75 737,00 Kč
8 499,00 Kč

Zpracoval: R. Vlasatý Datum: 2. února 2019

Přestávka-občerstvení

Diskuze-Směrníce CzSTT-Doporučení 2019
Směrníce BT CzSTT-Doporučení 2019
Jak bylo uvedeno ve Zprávě o činnosti společnost s větším úsilím pokračovala ve stanoveném úkolu.
Byly vytvořeny pracovní skupiny pro zvolené technologie. Všichni členové naší společnosti byli 2 x v únoru 2016
vyzváni E - mailovou poštou k účasti na tomto úkolu.
Doposud vypracované ﬁnální nebo před ﬁnální verze
byly uvedeny na našich webových stránkách.
Dlouhou dobu ze strany našich členů nebyla projevena
žádná aktivita, až v počátku roku 2019 2-3 ﬁrmy zaslaly
připomínky.
Po dlouhé diskuzi bylo dohodnuto, že zástupci předsednictva zpracují metodiku schvalování směrnic, která bude
obratem rozeslána E-mailovou poštou všem členům k diskuzi a ﬁnálnímu projednání- schválení.

Schválení plánu činnosti CzSTT na rok 2019
0,00 Kč
56 861,00 Kč
10,00 Kč
719 024,00 Kč
0,00 Kč

154 400,00 Kč
3 750,00 Kč

Zpracoval: R. Vlasatý Datum: 2. února 2019

Ing. Karel Franczyk, Ph.D přednesl níže uvedený plán činnosti, který byl účastníky VH schválen.
I.
-

Rozdělení činností
sekce vzdělávací a expertní (zodp. Doc. Ing. Šrytr, CSc)
sekce provozovatelů a diagnostiky (zodp. Ing. Helcelet)
sekce dodavatelů a projektantů (zodp. Ing. Fryč)
redakční rada zpravodaje (zodp. Ing. Franczyk)
pracovní skupina pro standardizace (zodp. Ing. Kunc)

II. V oblasti vzdělávací
- pokračování spolupráce s ČKAIT, VUT Brno, ČVUT Praha a VŠB Ostrava, včetně začlenění zástupců škol přes
in di v i duální členství
do CzSTT
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IV. V oblasti projektantů a dodavatelů
- publikování nejzajímavějších projektů a staveb BT
ve Zpravodaji CzSTT
- publikování obzvlášť zajímavých projektů BT ze světa
ve Zpravodaji
- publikování zvlášť zajímavých staveb z ČR v Trenchless International
- pokračovat ve vytvoření základních standardů k jednotlivým hlavním BT metodám – ve spolupráci se sekcí
vzdělávací s cílem umístit většinu standardů na webové stránky na jaře 2019
- poté vyvolat diskusi ohledně dalšího postupu
V. Redakční rada
- vydat 3 čísla Zpravodaje v roce 2019, z toho 2. – 3.
bude v jednom vydání, které bude distribuováno
na konferenci
- rozšířit rubriky o aktivity vysokých škol
- průběžně aktualizovat databázi členů a zlepšit vzájemný způsob komunikace

-

pravidelné poskytování prostoru ve Zpravodaji pro informace o aktivitách škol
spolupráce a vzájemné předávání informací s ITA/
AITES, EFUC, SÚRAO, svazem plynařů a dalšími příbuznými sdruženími
pokračování soutěže o nejlepší diplomovou práci v oblasti BT včetně účasti na ISTT NO DIG AWARD (zřejmě až pro rok 2019)
spolupráce se SOVAK, případně dalšími organizacemi
v oblasti vodohospodářství či státní správy zejména
na bázi expertní činnosti
pokračování normotvorné činnosti a příprava standardů a to i ve spolupráci se sekcí projektantů a dodavatelů
posuzování standardů nebo katalogových listů vydaných jinými sdruženími
ediční činnost ve prospěch větší informovanosti o využití BT
zajistit udílení bodů ČKAIT za konference NO DIG
v ČR
Opětovně se pokoušet prosadit BT alespoň jako volitelný předmět na dalších technických univerzitách
v ČR.
Zajistit realizaci žádosti o nápravu nekvality ČSN
73 6005 a ČSN 73 7505 prostřednictvím MPO.

III. V oblasti provozovatelů a diagnostiky
- výměna zkušeností s provozováním vodovodů a kanalizací budovaných pomocí BT, zejména na platformě
Zpravodaje CzSTT
- volba vhodných materiálů a postupů a její dopad
na provozování vodovodů a kanalizací – diskuse,
na příklad na platformě Zpravodaje CzSTT
- pokračovat v komunikaci i s mimovodárenskými provozovateli (plyn,
elektro, telefon,
atp.)
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VI. V oblasti standardizace
- Dokončit standardizace základních metod ve formě
konečného návrhu a umístit je na web CzSTT
- Sledovat případně i řídit diskusi na to téma
- S časovým odstupem provést ﬁnální úpravy
- Účastnit se posuzování standardů nebo katalogových
listů, které vznikají na jiných sdruženích
- Průběžně standardy doplňovat a aktualizovat
- Spolupracovat na snahách o větší právní sílu standardů
VII. Různé
- pokračovat ve spolupráci s ISTT a její ESC (Executive
subcomitee)
- udržovat a průběžně aktualizovat archiv CzSTT
- uspořádat úspěšně konferenci Národní konferenci 2019 ve Znojmě

Schválení ﬁnančního plánu na rok 2019
Ing. Stanislav Lovecký přednesl níže uvedený ﬁnanční
plán, který byl účastníky VH schválen:
FINANČNÍ PLÁN CzSTT na rok 2019
(stav účtu k 31. 12. 2018 719 024,00,-Kč
1. PŘÍJMY (Kč)
Členské příspěvky...............................................576 000.24 konference CzSTT ......................................... 100.000.Spoluúčast ﬁrem na vydávání „Zpravodaje" ........ 10.000.Prostředky z minulých let k zajištění vlastní
odb. činnnosti ...................................................... 125 000,Pohledávky ........................................................ 154.000.-

Celkem ......................................................... 965.000.2. VYDÁNÍ (Kč)
Nájem sekretariátu a nebytových prostor ........45.000.Mzdové náklady ........................................... 250.000.(záloha na daň, soc. pojištění, zdravotní pojištění, plat)
Aﬁlační poplatky ...............................................85.000.Údržba, opravy .................................................40.000.-
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Režijní materiál, DKP ........30.000.Investice ...........................60 000,Internetové služby,
telekomunikační poplatky..15.000.Cestovné (předseda,
předsednictvo,)..................60.000.Vložné na odborné
konference ........................15.000.Poštovné ............................ 5.000.Odměny pro soutěž
studentů ..............................8.000.Časopis „Zpravodaj NODIG“ .........
...........................................40 000.Překlady, tlumočení ...........15.000.Propagace, reklama,
inzerce ...............................15.000.Občerstvení, drobná
reprezentace .....................20.000.Ostatní výdaje a výdaje související
s činností v ISTT ...............30.000.Konference CzSTT ...........80 000.Bankovní poplatky...............3.000.Přiznání daně - za 2019
p. Roman Vlasatý..............10.000,Zpracování měsíčního
účetnictví TRICIUM MK ...15.000,Rezerva ...........................104.000,Celkem ...........................965.000,-

11. Informace o stavu
členské základny
Pokles stavu členském základny
oproti minulému období nepřevyšuje
dlouhodobý průměr. K datu valné hromady tvoří naši členskou základnu 38
členů korporativních (ﬁremních), 10
členů individuálních a 8 členů přidružených.

12. Usnesení VH
Níže uvedené „Usnesení z valné
hromady“ bylo přítomnými účastníky
VH schváleno.

13. Diskuse
V diskusi projednávaná problematika je uvedena v „Usnesení
z VH“, ve kterém jsou uloženy úkoly
pro Předsednictvo společnosti.

Závěr-ukončení VH
Ing. Stanislav Lovecký ukončil konání VH a poděkoval všem účastníkům za aktivní přístup v průběhu
konání VH.
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DALEKO OD SLÁVY - TUNELÁŘI FIRMY PORR a.s.
ANEB TIŠŠÍ ZEDNÍCI NA VELKÉM BOŽÍM STAVENIŠTI
Ing. Igor Fryč, Ing. Martin Hoza
PORR a.s.

Je tomu již více jak 7 let, kdy se skupina pracovníků po krachu společnosti EIFFAGE
Construction a.s. (dříve TCHAS spol. s r.o. a ještě dříve INGSTAV Brno a.s.) stala nakrátko
sirotky, kterých se ujala ﬁrma PSVS a.s., jež se záhy změnila ve ﬁrmu PORR a.s. Pod
hlavičkou této rakouské společnosti pak tento tým nerušeně pokračoval ve své soustavné
činnosti na poli bezvýkopových technologií. Dostal zde možnost v plné míře rozvinout své
dříve těžce nabyté zkušenosti, um a dovednosti.
Rakouská ﬁrma, která v Česku nepoužívala žádné speciální technologie, tak získala knowhow pro realizaci komunálních tunelových staveb v tom nejširším spektru. Bohužel transfer
know-how v opačném směru se zatím nekonal.
Článek si vytýčil za cíl některé zdařilé, byť ne příliš rozsáhlé, stavby prezentovat v členění
dle použitých technologií výstavby.
1) Klasické štoly
Ražba štol prováděných klasickým hornickým způsobem byla nejvíce zastoupena v portfoliu používaných
metod tunelování. Tento způsob ražby byl úspěšně aplikován v nejrůznějších hydrogeologických podmínkách při
použití různých druhů primárního a sekundárního ostění,
což je patrné z dále uvedeného popisu staveb.
1.1) BRNO – Dvorského,
rekonstrukce kanalizace
Rekonstrukce kanalizace probíhala v trase stávající
vejčité kanalizační stoky. Klasická štola měla podkovovitý proﬁl o rozměrech DN 2650/2700 mm (obr. č. 1). Primární ostění bylo tvořeno důlní výztuží (typ heintzmann)
a ocelovými pažnicemi UNION. Pro zajištění nadloží byly
v případě zhoršených geologických podmínek použity
svorníky PAKRAN 5A, přes které bylo možné provádět

Obr. 2 Brno - Dvorského, deﬁnitivní podoba stoky

jílocementovou injektáž. Do vyražené štoly bylo pomocí posuvného bednění vybetonováno deﬁnitivní železobetonové monolitické ostění stoky o vnitřním proﬁlu DN
1700/1800 mm (obr. č. 2). Délka štoly činila 186 bm a byla
ražena z pěti šachet, které byly situovány v její trase.
Skutečné geologické podmínky v trase by se daly vyhodnotit jako příznivé, ba i jako velmi příznivé. Byť se
stavba nacházela v blízkosti řeky Svratky, výskyt podzemních vod byl ojedinělý. Ražba sice probíhala skrz stávající kanalizace, ale ta byla v době výstavby nefunkční
a proto splaškové průtoky nijak nekomplikovaly provádění prací. Geologické prostředí tvořily v Brně obvyklé vápenité neogenní jíly (tzv. tégly) a ulehlé navážky.
Stavba byla realizována ve sdružení ruku v ruce s ﬁrmami Přemysl Veselý s.r.o. a POHL cz a.s. spolu s renomovaným subdodavatelem ﬁrmou OHL ŽS a.s.
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Obr. 1
Brno - Dvorského,
pohled do ústí štoly
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1.2) NEJDEK – zlepšení vodohospodářské struktury
Na místo původně plánované mikrotuneláže a otevřeného výkopu byla společností PORR navržena a posléze
i provedena klasicky ražená štola proﬁlu DN 930/1740 mm
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Obr. 4 Nejdek, pohled do těžní šachty

1.3) PITÍN – rekonstrukce propustku na trati ČD
Brno – Vlárský průsmyk

Obr. 3 Nejdek, čelba štoly aneb óda na žulu

(obr. č. 3). Primární ostění štoly bylo tvořeno ocelovými tunelovacími oblouky (tzv. pražské rámy) proﬁlu 100/20 mm
spolu s pažnicemi UNION v horní části štoly a KARI sítěmi (8/100/100 mm) ve spodní části štoly. Protože se téměř
v celé trase štoly nacházely zdravé a nezvětralé grandiority (žuly), tak typické pro město Nejdek, byly v hojné míře
použity trhací práce malého rozsahu. Technologické
nadvýlomy byly zaplněny základkou z vytěžené rubaniny
a též osvědčenou starou dobrou dřevitou vatou.
Po vyražení štoly bylo její dno vybetonováno v požadovaném spádu a na něj následně uloženo PP potrubí proﬁlu DN 800 mm. Potrubí bylo ve štole důkladně zaﬁxováno
proti vyplavení a zalito popílkocementovou směsí, která
zcela vyplnila volné prostory mezi ostěním štoly a horninovým prostředím.
Celková délka štoly byla 413,75 bm a na její trase bylo
vyhloubeno 7 ks těžních šachet hloubky 5,5 až 9,0 m (obr.
č. 4), které následně sloužily pro zhotovení revizních šachet
na kanalizaci. Celá trasa štoly byla vedena pod komunikací
a v souběhu s tratí ČD, kterou pak i křížila. Všechny práce proběhly podle plánu a předpokladů a nedošlo k žádné
mimořádné události. Jediné vzrušení obstaral menší požár
ve štole, kdy se vznítila již dříve zmíněná dřevitá vata. Vše
se však obešlo bez podstatných následků.
Po celou dobu výstavby byl prováděn důsledný geomonitoring spočívající v měření poklesové kotliny na vybraných příčných proﬁlech kolmých k ražbě, na jednotlivých
kolejových pasech souběžně vedoucí trati ČD, na bodech
umístěných na přilehlých budovách a inženýrských sítích
(parovod). Žádné z měření nepřekročilo hodnotu předem
stanovených varovných stavů, které by vyžadovaly dodatečné opatření nebo změny technologických postupů.

Původní návrh na opravu propustku v délce cca 25 bm
počítal se zřízením jímky ze štětovnic Larsen zaberaněných do svahu násypu drážního tělesa. Na okraj je potřeba uvést, že výška násypu oproti okolnímu terénu byla
8 m a předpokládaná délka beraněných štětovnic včetně
vetknutí činila v nejhlubších místech 12 a 14 m (obr. č. 5).
Vlastní podchod pod jednokolejnou tratí v délce 4,8 m měl
být proveden z výkopu paženého štětovnicemi. Nadloží
mělo být zabezpečeno pomocí vodorovných vrtů průmě-

Obr. 5 Pitín, podélný
proﬁl plánovaného
propustku
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2) Protlačování
Protlačování velkoproﬁlových chrániček patří neodmyslitelně k jedné z nejosvědčenějších technologií prováděné bývalými pracovníky společnosti Ingstav Brno.
Nicméně poslední léta byla na aplikaci této činnosti poměrně skoupá. Pár zajímavých projektů se však podařilo
uskutečnit a je vhodné se o nich ve stručnosti zmínit.

Obr. 6 Pitín, příčný proﬁl navržené štoly

ru 133 mm opatřených perforovanými trubkami, z nichž
by byla provedena injektáž pomocí dvojitých obturátorů.
Pod tímto vějířem z vodorovných vrtů by byl proveden
ruční výkop pro těleso propustku. Již na první pohled se
toto řešení jevilo jako komplikované, stěží proveditelné
a velmi nákladné. Proto muselo být zákonitě navrženo
nějaké schůdnější a jednodušší řešení.
Variantní řešení počítalo s raženou štolou prováděnou
klasickým hornickým způsobem. Pro zajištění nadloží
štoly byl navržen ochranný vějíř ze samozávrtných tyčí
spolu s chemickou injektáží na bázi silikátových pryskyřic. Vlastní ostění štoly tvořila důlní zvonková výztuž
(typ Heintzmann) a pažnice UNION (obr. č. 6). Trasa štoly byla vedena přes stávající kamenný propustek. Jeho
konstrukci bylo nutné velmi opatrně rozebírat, aby nedošlo k porušení propustku ještě před čelbou štoly. Zvláštní pozornost pak bylo nutné věnovat kamenným deskám
tvořícím stropní konstrukci propustku.
Dno vyražené štoly bylo pak zabetonováno a následně
byly do štoly zataženy žb patkové trouby (TZP 013-19).
Po jejich zabezpečení proti vyplavení byl prostor mezi troubami a ostěním štoly vyplněn popílkocementovou směsí.
Navržené alternativní řešení nevyžadovalo žádný zásadní zásah do zemního tělesa násypu a nebylo nutné zajišťovat jakoukoliv výluku na železniční trati. Lze tedy říci, že
se plně osvědčilo a bezvýkopová technologie zase jednou
slavila úspěch a ukázala svoji efektivitu a hospodárnost.
Bohužel tento
úspěch zůstal,
tak jako ve většině případů,
neoceněn.
NO DIG 25 / 2-3
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2.1) BRNO – VOV
(Virský oblastní vodovod), podchod pod dálnicí D1
Předmětem stavby bylo napojení obcí jižně od Brna
(Střelice, Troubsko) na stávající Vírský oblastní vodovod.
Pro tento účel bylo potřeba podejít nejfrekventovanější
komunikaci v České republice, tzn. dálnici D1.
Návrh podchodu byl koncipován jako průchozí kolektor
průměru DN 1800 mm, ve kterém bude uloženo vodovodní potrubí z tvárné litiny průměru DN 200 mm. Délka
kolektoru činila 116 bm. Podchod byl rozčleněn na dva
úseky dlouhé 32 a 78 bm. Kratší z nich byl navržen kvůli
křížení s nadzemním vedením VVN, pod kterým byly vyloučeny jakékoli rozsáhlejší zemní práce. Delší z protlaků měl podcházet dálnicí D1 včetně koridoru určeného
pro její budoucí rozšíření. Nelze si odpustit poznámku,
že k realizaci tohoto projektu je dnes stejně daleko jako
před těmi pěti lety. Ne-li dál.
Protlaky ﬁrma PORR realizovala osvědčenou kombinací metody protlačování a štítování za pomocí upraveného
nemechanizovaného štítu, který byl umístěn v čele protlaku na místo tradičního předštítku. K tomuto účelu byl
použit štít DN 2000 mm, jenž byl již dříve opláštěn pancířem na průměr DN 2200 mm tak, aby bylo možné využít
protláčecí trouby TZT DN 1800 mm od zavedeného výrobce Prefa Brno a.s (obr. č. 7).
Protlačování potrubí probíhalo v relativně velkém protispádu (3,8 %) s výškou nadloží 4,3 až 5,7 m. Přes přítomnost podzemních vod (jejich hladina se nacházela cca
1,5 m nad niveletou protlaku) byla stabilita písčitých jílů
relativně dobrá a protlačování žb potrubí DN 1800 mm
proběhlo bez vážnějších komplikací a bez jakéhokoliv
omezení provozu na dálnici D1! Chyběla i tradiční cedulka „Pozor podtunelováno“ (obr. č. 8). Vzhledem k tomu,
že správcem komunikace (ŘSD) nebyla požadována
žádná oprava povrchu dálnice, lze soudit, že ražba proběhla bez viditelných či v automobilu citelných poklesů.
Tuto realizaci lze hodnotit jako veskrze úspěšnou,
kdy se brilantní technické provedení snoubilo s klad-

Obr. 7 Brno - VOV,
podchod pod D1 - pohled do protlaku DN 1800
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ným
hospodářským
výsledkem. Tato situace je vzácná a nenastává zrovna každý
den. A proto je potřeba
takové okamžiky si náležitě vychutnat, oslavit
a vzájemně ocenit.
2.2) BŘEZOVÁ nad
SVITAVOU – splašková kanalizace, podchod pod tratí ČD
Již v jednom z dřívějších sborníků přednášek konference NO-DIG
jsem publikoval některá
doporučení, která by se
Obr. 8 POZOR - podtunelováno
měla brát v úvahu při
výstavbě rozsáhlých liniových staveb. Tím stěžejním bylo, že je potřeba všechna kritická křížení na trase budované kanalizace nebo
vodovodu řešit v dostatečném předstihu a nenechávat
jejich realizaci na poslední chvíli. Nejlépe pár týdnů před
konečným termínem stavby.
Klasickým případem byla výše uvedená stavba, kdy se
na jedné straně drážního tělesa nacházela nově vybudovaná kanalizační síť a na druhé straně již téměř funkční
čistírna odpadních vod, které do zahájení zkušebního
provozu chyběla pouze drobnost tj. dostatečný přítok
splaškových vod. Mezi ČOV a kanalizací se nacházel
„špunt“ v délce 30 bm pod drážním tělesem, který měl
být realizován blíže nespeciﬁkovaným protlakem kameninového potrubí DN 300 mm nebo ocelové chráničky DN
530 mm, do které by bylo médiové potrubí zataženo.
Vzhledem k drastickým hydrogeologickým podmínkám
(zvodnělé, silně propustné štěrkopísky s valouny o průměru 30 cm a více) se ani jeden z navržených protlaků
nepodařilo realizovat. Za této situace jsme byli vyzváni
k předložení variantního řešení s důrazem na zachování co nejnižších cenových nákladů. V úvahu tak připadal
pouze návrh ručně kopaného protlaku ocelové chráničky
DN 1020/12 mm za současného snížení hladiny podzemních vod v startovací a koncové šachtě.
Protlak se nakonec podařilo zrealizovat s notnou dávkou štěstí při použití maximálních tlaků tlačné stanice a s vypětím všech sil dělnického personálu. Zde je
potřeba si uvědomit, že práce probíhaly v chladných
a mrazivých dnech ledna a února a že tuneláři pracovali
ve zvodnělé čelbě, z které opravdu nevytékaly žádné termální prameny.
Znovu je potřeba zdůraznit, že protlačování si nevyžádalo žádné omezení vlakové dopravy a nebyly zaznamenány žádné poklesy kolejových pasů, které by vyžadovaly podbíjení či jinou sanaci.

3) Štítování
Technologie štítování byla svého času výstavní skříní
specializovaného závodu 16 národního podniku Ingstav
Brno a tvořila nosnou část celého výrobního programu
závodu. Doba, kdy ještě počátkem devadesátých let
v Československu resp. České a Slovenské republice
razilo souběžně až 22 ks nemechanizovaných nebo částečně mechanizovaných štítů, je ale nenávratně pryč.
V tomto tisíciletí už bylo nasazení razících štítů výraz-

ně omezené z důvodu jednak jejich morální zastaralosti
a pak zejména z důvodu tristního nedostatku zakázek.
A tak v tomto období s větším či menším úspěchem
používaly technologii štítování pouze ﬁrmy POHL a.s.,
Ingstav Ostrava a.s., Stavoreal spol. s r.o., OHL ŽS a.s.
a autorův tolik oblíbený Ingstav Brno a.s.
Po příchodu do ﬁrmy PORR a.s. bylo štítování využito
jenom jednou a to na projektu tranzitního plynovodu Gazela, kde byl použit nemechanizovaný štít DN 2560 mm
pro realizaci 164 metrů dlouhého podchodu pod železnicí
a rychlostní komunikací u města Jirkov. Poté nastala téměř pětiletá odmlka a až v současné době se můžeme
těšit z projektů, které se z čista jasna objevily na prknech
projektantů a byly dotaženy do vlastní realizace. Nejedná
se o žádná veledíla nebo zásadní projekty, ale i tak stojí
za trochu pozornosti.
3.1) BRNO – Loučky, rekonstrukce kanalizace
V brněnské městské části Řečkovice probíhala od června 2018 do března letošního roku oprava stávající zborcené kanalizace z betonových trub DN 900 mm. V průběhu
let vznikl na území nad stokou (mezi ulicí Loučky a rychlostní komunikací Brno – Svitavy) velký násyp zeminy,
která se zde dle místních obyvatel navozila především při
výstavbě nedalekého sídliště. Dodatečné přitížení nadloží pak mohlo mít za následek poškození potrubí kanalizace. Zborceným úsekem jednotné kanalizace odtékají
nasbírané odpadní vody z větší části Řečkovic, města
Kuřimi, obce Česká a celých městských částí Ivanovice,
Mokrá hora, Jehnice, Ořešín a Útěchov, a proto musela plánovaná oprava proběhnout bez omezení provozu
stoky. Vzhledem k velmi vysokému nadloží (již zmíněný
uměle vytvořený násyp) byl bezvýkopový způsob opravy
nevyhnutelný. Provedení opravy bylo navrženo pomocí
ražené štítované štoly v půdorysném souběhu se stávající kanalizací.
Původně projekt počítal se zřízením příjezdu ke startovací šachtě z rychlostní komunikace. Po úvodních jednáních
se zástupci ŘSD bylo bohužel toto řešení zamítnuto a jedinou možnou alternativou zůstalo vybudování příjezdové
komunikace kolem fotbalového hřiště z ulice Novoměstské.
Vzhledem k této komplikaci byly práce netradičně zahájeny
výkopem šachty cílové, která se nacházela na konci slepé ulice Loučky. Šachta o půdorysných rozměrech 5,3 x
5,9 m s hloubkou 5,1 m byla realizována zátažným pažením
v kombinaci vodorovných rozpěrných rámů z proﬁlů I300
a pažnic UNION. Přes navážky písčitohlinitého charakteru
pokračovalo hloubení v jílech tuhé až pevné konzistence.
Stávající betonové potrubí, které se nacházelo při stěně
šachty, bylo zavěšeno v hrdlech na nosník I300, který byl
osazen na jednom z vodorovných rámů.
Startovací šachta byla zajištěna stejným způsobem
jako šachta cílová. Její zřízení bylo navrženo v místě, kde
se předpokládala poloha stávající revizní šachty. Problém
byl ten, že vstup do této šachty se podle dostupných podkladů nacházel cca 5 m pod „divokým“ násypem. Navíc
dle kamerového průzkumu byl vstupní komín do šachty částečně zborcený. Po provedení nezbytné přeložky
vody a dohloubení startovací šachty na úroveň 4,5 m
pod stávající terén byl proveden georadarový průzkum,
který měl za úkol přesně určit polohu zborceného komínu. Výsledky
georadaru však
výskyt žádného
„dutého“ prosto-
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Obr. 9 Brno - Loučky, podzimní nostalgie u startovací šachty

Obr. 10 Brno - Loučky, spouštění štítu jako za starých časů

ru v podzemí nepotvrdily. V tuto chvíli všichni účastníci výstavby mírně znervózněli. Představa, že startovací
šachta pro štít byla vykopána někde úplně jinde, byla
značně frustrující. Bylo nezbytně nutné stávající šachtu
polohopisně identiﬁkovat.
Na pomoc byla povolána další bezvýkopová technologie.
Po dohodě se zástupci kanalizačního provozu Brněnských
vodáren bylo navrženo provést pokus s řídící hlavou zařízení
pro horizontální řízené vrtání. Jak je obecně známo, řídící
vrtná hlava vysílá z podzemí signál, který na povrchu snímá operátor a určuje tímto způsobem její polohu a směrově a výškově vrt řídí. Po dohodě s kolegy z ﬁrmy OHL ŽS
bylo rozhodnuto tento pokus provést. V bezesrážkový den
a za dodržení všech bezpečnostních a hygienických předpisů prolezl přes navazující úsek po toku opravované kanalizace pracovník s vysílačem signálu, který je běžně přimontován k vrtné hlavě. Operátor pak vyčkával na dně částečně
vyhloubené startovací šachty a skutečně se mu podařilo
zachytit signál vysílače, čímž přesně potvrdil polohu kanalizace a vyvrátil obavy o mylné poloze šachty.
Vrchol zborceného komínu se nakonec nacházel až
v osmimetrové hloubce a půdorysně ležel zhruba ve středu šachty. Právě tato poloha znamenala další komplikaci.
Mezi stávající potrubí a rozpěrné rámy by se za aktuální
konstelace razící štít nevešel. Díky přívětivému geologickému prostředí ze soudržných jílovitých zemin však bylo
možné celkem bezproblémově startovací šachtu dodatečně rozšířit. Ve dvou postupech byla šachta rozšířena na konečný půdorysný rozměr 5,7 x 4,7 m a celková
hloubka šachty dosáhla 12,1 m (obr. č. 9).
Konstrukce stávající šachty a staré betonové trouby byly
vybourány a odpadní vody byly skrz startovací šachtu provizorně převedeny PP potrubím DN800. Po vybudování
opěrné kolíbky z železobetonových segmentů byla zahájena ražba (obr.č.10). Pod ochranou razícího štítu průměru 2,0 m byla dovrchně vyražena štola celkové délky cca
70 m. Ostění tvořily klasické „klenáky“ od výrobce ŽPSV
Uherský Ostroh. Štítování probíhalo s denním postupem 1,5 m (3
prstence ostění) téměř bez
problému (obr.

č. 11). Geologické prostředí bylo konstantní tvořené soudržnými tuhými jíly. Pouze lokálně se objevily polohy nesoudržných materiálů s mírnými průsaky podzemní vody.
Po prorážce byla štola vystrojena sklolaminátovými
troubami DN 1000 mm. Tyto byly do štoly zataženy a následně byla jejich výšková poloha rektiﬁkována pomocí
ocelových obručí osazených na spojkách trub. Obruče
s přivařenými trubkami po obvodu, do kterých byly osazeny závitové tyče, sloužily rovněž k důslednému rozepření
o vnitřní líc ostění vyražené štoly. Vzniklý meziprostor byl
následně zaplněn cementopopílkovou suspenzí. Poté byl
průtok ze stávající kanalizace převeden do nového úseku
kanalizace a v cílové šachtě bylo odbouráno stávající betonové potrubí, které bylo do té doby vyvěšeno. Posledním krokem bylo provedení monolitických spadišťových
šachet. Kyneta obou šachet byla vyložena čedičovými
radiálkami. V cílové šachtě byly čedičem obloženy i stěny a navíc bylo ještě osazeno hrazení z dubových dluží.
V šachtě startovací byl na požadavek investora osazen
kompozitový žebřík, jelikož žebříková stupadla v desetimetrovém komínu nebudila u provozních techniků přílišnou důvěru. Úplně na závěr bylo staré betonové potrubí
vyplněno cementopopílkem.
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Obr. 11 Brno - Loučky, pohled do štítované štoly
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3.2) OLOMOUC – protipovodňová ochrana na řece
Moravě, přeložka sběrače „D“
Koncem loňského roku byla v Olomouci zahájena dlouze očekávaná a významná vodohospodářská stavba
„Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II.B etapa“.
Účelem stavby je protipovodňová ochrana města Olomouce, která musí zabezpečit ochranu odpovídající významu a potřebám města, ale nesmí být řešena na úkor
sídel ležících po proudu řeky Moravy pod Olomoucí.
Nevyhovující současný stav brání rozvoji města, kdy se
značná část zástavby v současnosti nachází v inundaci,
kde platí omezení ve využívání území.
Součástí této rozsáhlé stavby jsou, kromě totální rekonstrukce silničních mostů na ulicích Komenského
a Masarykova, i početné přeložky inženýrských sítí. Mezi
nejnáročnější přeložky patří pochopitelně přeložky kmenových sběračů vedoucích podél toku řeky Moravy pod
městskými nábřežími. Komplikované přeložky bylo nutné
provést právě v blízkosti zmiňovaných staveb mostů.
V zadávací dokumentaci byla část přeložek navržena
pomocí ražby klasických štol prováděných hornickým
způsobem, přičemž zabezpečení nadloží měla zajistit
trysková injektáž prováděná v předstihu z povrchu. Primární ostění štoly bylo navrženo z důlní zvonkové výztuže, pažnic UNION, sítí KARI a stříkaného betonu.
Výše uvedený postup by byl, kromě technické náročnosti
i ekonomicky velmi náročný. Spolu se skutečností, že se
vítězná nabídka pohybovala na cca 60% předpokládané
ceny, tak bylo zaděláno na velký problém.
Autor článku, jako neúspěšný účastník soutěže, tento stav již předem předpokládal a měl v záloze řešení,
které by částečně snížilo náklady na výstavbu a přitom
zachovalo veškeré kvalitativní parametry díla. Tímto řešením byla aplikace technologie štítování spolu s chemickými injektážemi z čelby štítu. V počátcích byla tato
smělá myšlenka zpochybňována a možnost ražby štítem
ve složitých hydrogeologických podmínkách několikrát
popřena. Nakonec se podařilo zúčastněné strany přesvědčit o správnosti tohoto návrhu a přeložky sběrače
D byly přeprojektovány na štítované štoly. Pro přeložku
u Komenského mostu byla navržena ražba nemechanizovaným štítem DN 2000 mm délky 39 bm, do které by
bylo zataženo sklolaminátové potrubí DN 1200 mm a pro
přeložku u Masarykova mostu pak štola ražená štítem
DN 2560 mm délky 105 bm, do které bude zataženo sklolaminátové potrubí DN 1800 mm.

Obr. 12 Olomouc, provizorní, soutokový svařenec

V současné době je první štolovaný úsek u Komenského mostu již kompletně proveden. Razící práce proběhly
dle všech předpokladů. Částečně nestabilní čelba (štěrkopísky s příměsí jílů místy zvodnělých) byla spolehlivě
stabilizována chemickou injektáží na bázi dvousložkových
polyuretanů (WEBAC SILﬁl). Úspěšné ražbě předcházely
celkem komplikované práce s převedením splaškových
průtoků ve stávajícím sběrači, které bylo nutné provést během výkopu startovací a cílové šachty (obr. č. 12). Hned
při prvním pohledu na tento obrázek udiví nezasvěceného
odborníka komplikovanost celého „svařence“ umístěného v jedné z šachet. Při oceňování byla dodávka tohoto
propoje odborně odhadnuta na bratru 160.000,- Kč. O rok
a půl později jeho reálná cena činila 410.000,- Kč. Možnost
následného dalšího využití (kromě odvozu do kovošrotu)
se rovná nule. I to je stinná stránka naší práce.
Závěrem je třeba konstatovat, že pevnou víru v to, že
navržená technologie štítování bude úspěšná, čerpal autor návrhu ze skutečnosti, že původní kmenový kanalizační sběrač již byl jednou štítem proveden. A pokud to
dokázali naši předchůdci před 40 lety, tak my jsme to
museli dokázat na dnešní úrovni poznání taktéž.

4) Budoucnost
V tomto odstavci by se slušelo čtenářům sdělit pár
povzbuzujících myšlenek a vizí, které by nastínily možný
rozvoj a budoucnost výše popsaných technologií.
V případě klasické ražby prováděné hornický způsobem
je jasné, že tato si udrží svou nezastupitelnou úlohu při
výstavbách nebo rekonstrukcích kanalizačních sběračů
a kolektorů v městských aglomeracích. Tuto metodu nebude možné adekvátně nahradit. Při stále se zvyšujícím
počtu inženýrských sítí a objektů v podzemí bude variabilita klasické ražby tou největší devizou. Zdokonalovat
se budou pouze systémy zabezpečení předpolí a nadloží
ražených štol, technologie stříkaného betonu nebo technologie pro zajištění vodotěsnosti budovaných štol.
I ručně kopané protlaky zcela nevymizí, protože jejich
výhody při krátkých a jednoduchých křížení komunikací jsou nesporné. Lépe řečeno výhoda je pouze jedna
a to nízká cena, což je ovšem trumf těžko překonatelný.
Lze tak předpokládat, že do délky 50 m bude protlačování ocelových a železobetonových chrániček tou nejosvědčenější technologií i nadále. U větších vzdáleností
už půjde o doménu nejrůznějších plně mechanizovaných
razících, chcete-li mikrotunelovacích strojů.
V případě štítování, tak jak jej známe u nás, bude předpověď nejchmurnější. Primárním důvodem je již dříve zmíněné morální opotřebení razících štítů. V marketingovém žargonu to znamená, že se jedná sice o výrobky resp. stroje
funkční, ale jejich uživatel již nemá chuť nebo důvod je používat. Příčin tohoto stavu může být několik, ale ta podstatná
spočívá v tom, že se nedostává kvaliﬁkovaného personálu
(dělnické aristokracie), který by uměl tyto štíty řídit. Parťák,
chcete-li dnešní terminologií operátor na razícím štítu, je tak
ohroženým druhem, že v porovnání s ním je panda velká
nebezpečně přemnoženým zvířetem. Dá se celkem s vysokou pravděpodobností předpovědět, že v roce 2026 odchází poslední předák do zaslouženého důchodu a za dva roky
poté bude rozpálen a sešrotován i poslední štít. Koncem
roku 2029 pak i autor tohoto článku dosahuje důchodového
věku a kapitola
štítování v České
republice se deﬁnitivně uzavírá.
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14. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY
PRAHA 2019
Ing. Markéta Prušková, Ph.D.,
CzTA ITA-AITES, z.s.
Česká tunelářská asociace ITA-AITES uspořádala
ve dnech 3.– 5. 6. 2019 již 14. ročník mezinárodní konference Podzemní stavby Praha 2019. Stejně jako v minulých letech se konala v hotelu Clarion Congress Prague
v Praze-Vysočanech.
Konference se účastnilo celkem 548 delegátů z 31
zemí světa. Celkem bylo přijato 192 příspěvků z 34
zemí, předneseno bylo kromě 4 úvodních a 12 vyzvaných přednášek 53 příspěvků. Konference zahrnovala
i posterovou sekci – vystaveno bylo 52 posterů. Součástí konference byla také technická výstava, které se
zúčastnilo 31 společností.

Novinkou tohoto ročníku konference bylo uspořádání
doprovodného kurzu Čelení nejistotám při přípravě a realizaci tunelových staveb, který byl určen pro mladé inženýry
a specialisty z řad zhotovitelských, projekčních, investorských i konzultačních společností. Součástí společenského programu byla již tradičně uvítací recepce v rezidenci
primátora v předvečer konference a společenský večer
v Břevnovském klášteře.
Poslední den konference se konaly technické exkurze –
na tunelech stavby železnice Sudoměřice - Votice, do Podzemního výukového střediska Josef, na Hlavní dopravní
řídicí ústřednu v Praze, do kolektorů v historickém centru
Prahy a do Rudolfovy štoly a staré čistírny odpadních vod.
Česká tunelářská asociace zve všechny zájemce na 15.
ročník konference Podzemní stavby Praha, který se uskuteční v roce 2022.

SINGAPURSKÉ METRO - THOMSONOVA LINKA SMLOUVA Č. T219:

INOVACE NA STANICI ORCHARD A TUNELY
Ing. Yann. Rouillard a Ing. Julien Bruneton
Bessac, Saint Jory, Francie
ABSTRAKT: Úřad pro pozemní dopravu zahájil v roce 2014 výstavbu nové linky metra, Thomsonovy linky,
která protíná ostrov Singapur ze severu na jih. Tento projekt zahrnuje 17 smluv týkajících se tunelovacích
prací, které mobilizují nejméně 40 tunelovacích strojů současně.
Délka tratě je 30 km s 22 stanicemi. Každá smlouva obecně obsahuje jednu stanici a dva paralelní tunely,
které končí v kontaktu se stanicí s ukončením práce tunelovacích strojů.
Konsorcium ﬁrem PENTA OCEAN / BACHY SOLETANCHE JV, spojené s ﬁrmou BESSAC pro tunelovací práce,
získalo zakázku T219 za 330 mil. euro.
Práce zahrnovaly výstavbu 210 m dlouhé, 40 m široké a 35 m hluboké předávací stanice v podzemních stěnách,
2 paralelní tunely s vnitřním průměrem 5,80 m s délkou 827 a 847 m, vytěžený průchod mezi tunely a velkou
chodbu pro chodce pro spojení 2 stanic.
Tunely byly vykopané jediným tunelovacím strojem s bentonitovým výplachem. Byl demontován na konci
prvního tunelu proti stěně další stanice a znovu složen v novém štítu pro druhé ražení. Tunelovací stroj začal
ražbu pod velmi nízkým nadložím ve velmi citlivém městském prostředí.
Součástí smlouvy je také chodba pro pěší o rozměru 15 x 9 m nacházející se pod bulvárem. Byla vytěžena
pod ochranou stropu z 26 ocelových rour o průměru 1270 mm a délky každé 41 m instalovaných již dříve
mikrotunelováním, které jsou navzájem spojeny zámkem. Vzhledem k tomu, že v této fázi neexistovala žádná
šachta, byl použit inovativní zatahovací mikrotunelovací stroj.

1. POPIS PROJEKTU
Město Singapur se svou rostoucí populací rozšiřuje
svou veřejnou dopravní síť výstavbou nových linek metra. „Thomson East Coast Line“, která je ve výstavbě,
protne
ostrov
Singapur od severu k jihu. Tento
projekt zahrnuje
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25 stavebních balíčků, z nichž 17 je budováno v podzemí (tunely se dvěma tubusy). Práce, které mobilizují
přes 40 tunelovacích strojů, jsou prováděny současně.
Délka tratě je 30 km s 22 stanicemi. Jako součást výstavby nové singapurské linky metra „Thomson East
Coast Line“, konsorcium Penta Ocean / Bachy Soletanche, spojené s ﬁrmou Bessac, má na starosti výstavbu
balíčku T219, který se nachází v centru města.
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Práce spočívá v realizaci:
• nové stanice Orchard, 210 m dlouhé, 40 m široké a 35 m
hluboké,
hloubeného
tunelu 250 metrů dlouhého, do letoviska
•
Great World,
• dvou ražených tunelů o délce 827 a 847 m s vnitřním
průměrem 5,8 m, ražených tunelovacím strojem,
• výstavby chodby pro chodce se stropem vytvořeným
mikrotunelovacím strojem pro zajištění propojení se
stávající linkou.
Tento článek představuje omezení a technické problémy projektu a různá řešení a inovace implementované na místě, aby bylo možno co nejlépe dosáhnout
úspěchu.

2. TUNELY VYRAŽENÉ
MIKROTUNELOVACÍMI STROJI
Dva tunely vyražené tunelovacím strojem tvoří celé
spojení mezi stanicí Orchard a stanicí Orchard Boulevard. Pro oba tunely se používá jeden tunelovací stroj.
Ten se demontuje na konci první ražby a pak se znovu
sestaví pro provedení druhé ražby.
Tunely s vnitřním průměrem 5,8 m mají délky 827 m
a 847 m. Jsou raženy ze stejné startovací šachty ve stanici Orchard a jsou vedeny rovnoběžně.
Hlavní omezení této práce jsou:
• hustá městská zástavba s luxusním bydlením, kancelářemi a nákupními centry v blízkosti,
• omezený prostor pro zařízení staveniště,
• oblasti s velmi nízkým nadložím (méně než průměr)
v ulicích s hustým provozem a limitem sesedání 5 mm,
• slepý tunel k demontáži a opětovné montáži mikrotunelovacího stroje.
2.1 TĚŽBA VE ZVĚTRALÉ ŽULE
Geologie se skládá z vrstvy navážky o mocnosti asi
5 m a žuly.

Obr. 1 Tunelovací stroj Herrenknecht

Žula zvaná „Bukit Timah Granite“ je rozdělena do šesti
tříd podle stupně zvětrání. Tato geologická formace se
nachází asi na třetině ostrova Singapur.
Oba tunely procházejí vrstvami žuly třídy G (III) navazujícími na mírně zvětralou žulu třídy G (VI), navazující
na nejvíce zvětralou žulu a přibližují se povrchu přeměněné třídy, se skládají především z písčitého materiálu
(jemného až hrubého písku) a písčitého jílu. Mohou se
vyskytnout i tvrdé bloky velkých rozměrů (1,80 m).
Pokud jde o propustnost, může být poměrně proměnlivá
v závislosti na stupni narušení žuly. Činí kolem 10-6 m/s.
Některé části tunelů se těžily, ve smíšených podmínkách zvětrání horniny čelby.
Řezné disky jsou navrženy tak, aby mohly těžit různé
druhy předpokládané zeminy. V razicí komoře mikrotunelovacího stroje je kalový okruh vybaven čelisťovým drtičem, který může obrousit případné bloky v obvodu. Aby
se zamezilo ucpání kola v nejvíce přeměněných trasách,
mohou být do kalového okruhu přidány různé přísady tomuto zabraňující.
2.2 VOLBA TUNELOVACÍHO STROJE
Jakmile nastala fáze výběrového řízení, konsorcium
bylo dotázáno na typ tunelovacího stroje, který má být
vybrán k ražení dvou tunelů.
Pro volbu tunelovacího stroje je třeba vzít v úvahu
několik parametrů:
• heterogenní geologii s přítomností tvrdých bloků,
• hydrostatický tlak,
• velmi nízké nadloží v některých průchodech a přítomnost citlivých budov v blízkosti,
• plochu, která je k dispozici pro zařízení staveniště
Po analýze se ukázalo, že řešení s použitím mikrotunelovacího stroje s bentonitovým výplachem bylo nejvhodnější. Vzhledem k heterogenní a spíše písčité geologii je vhodnější zadržování kalů v uzavřeném okruhu.
Kromě toho je zadržování kalů nejbezpečnějším řešením
kvůli riziku usazování na povrchu, zejména při průchodu nízkým nadložím. Tlak v uzavřeném prostoru lze rychle a velmi
přesně přizpůsobit i ve smíšeném
stavu. V oblasti s nízkým nadložím
pod ulicí Paterson Road se používá monitorovací systém v reálném
čase pro monitorování možného
poklesu a v případě potřeby změnu
parametrů ražby.
Systém zadržování kalů je navržen tak, aby měl dostatečnou kapacitu v případě úniku kalu do propustných zón. Operátor mikrotunelovacího stroje s parametry v reálném čase dokáže kdykoliv detekovat jakoukoliv ztrátu kalů a upravit
parametry.
Použití mikrotunelovacího stroje s bentonitovým výplachem také
snižuje počet zásahů do komory
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zajišťuje utěsnění a zabraňuje vniknutí zeminy do výkopové komory. Pak může začít demontáž tunelovacího stroje:
nejprve se odstraní záložní jednotka až po startovací jámu
a uloží na povrchu. Pak se demontuje maximum tunelovacích prvků: tlačné válce, kloubové válce, přetlaková komora, segmentové podavače atd. Kolejnice jsou ponechány
v galerii, aby vlak mohl transportovat předměty do šachty.
Jakmile jsou všechny přepravitelné prvky odstraněny,
první vrstva betonu se čerpá do prostoru mezi vnější
obálkou tunelovacího stroje a vyraženého tunelu.
Poté se na místě oddělí poslední zbývající prvky tunelovacího stroje, včetně řezné hlavy a těsnicí stěny, a dopraví se k šachtě.
V tunelu je ponechán pouze vnější plášť tunelovacího
stroje. Pak se přesně ustaví kovové bednění, aby se mezi
posledními segmenty a segmenty hotové stanice dopravil čerpaný beton.
Prvky získané z mikrotunelovacího stroje jsou pak znovu sestaveny na povrchu s novým pláštěm, aby se umožnila ražba druhého tunelu, rovnoběžného s prvním.

3. STROP Z TRUBEK POMOCÍ
MIKROTUNELOVÁNÍ

Obr. 2: Přítlačný rám

pro výměnu nástrojů ve srovnání s tunelovacím strojem
kde čelo ražby je vyvažované zemním tlakem. Použití tohoto tunelovacího stroje také umožňuje zásahy na čelbě,
zejména při vysokých hydrostatických tlacích.
2.3 DVOUSLOŽKOVÁ INJEKTÁŽ
Mezera mezi vnějším průměrem segmentů a horninou je
vyplněna dvousložkovou maltou. Principem dvousložkové
malty je oddělené čerpání komponenty A a komponenty B
z povrchu a poté jejich smíchání těsně před zaplněním prostoru vně segmentu. Tuhnutí malty je pak velmi rychlé. Složka A je cementová malta složená z bentonitu, vody a stabilizátoru/retardéru. Složka B je urychlovač vytvrzování.
Dvousložková malta má vyšší obsah cementu než jednosložková malta, ale má určité výhody. Z logistického
hlediska jsou obě složky čerpány z povrchu a přiváděny
do tunelu dvěma trubkami instalovanými v tunelu, což
umožňuje plynulé přivádění.
Použití dvousložkové malty také umožňuje lepší vyplnění prstencové dutiny, snížené riziko zhutnění a spotřebuje méně energie než jednosložková
malta. Doba zpracovatelnosti komponentu A je 72 hodin, což umožňuje
omezit jeho ztráty.

V rámci výstavby nové linky metra v Singapuru,
„Thomson East Cost Line“, se buduje přístup pro chodce, který spojuje novou stanici se stávající stanicí. Tato
galerie je umístěna pod velmi hustým dopravním bulvárem, který vyžaduje výstavbu tohoto přístupu podzemní metodou.
Pro zajištění tradičního výkopu musí být napřed vybudován strop z trubek. Pro jeho instalaci je použita metoda mikrotunelování. Práce na stropu z trubek spočívá v provedení
12 horizontálních ražeb a 6 vertikálních ražeb pro vytvoření
stropu budoucí ražby Každá ražba pomocí mikrotunelování má délku 41 m, takže celková vytěžená délka je okolo
738 m.
3.1 GEOLOGIE
Výkop se provádí v heterogenní žule Bukit Timah Granite (stupeň GIII až GIV), což jsou zvětralé skály s potenciálními balvany. Hloubka uložení potrubí je mezi 22
a 27 m pod přirozeným povrchem s maximálním hydrostatickým tlakem 2 bary. Stroj musí mít dostatečný vý-

2.4 DEMONTÁŽ TUNELOVACÍHO
STROJE Z TUNELU
Trasa tunelu končí u zdi stanice Orchard Boulevard. Když hlava dosáhne
stěny tunelu, ražení se zastaví. Předtím, než tunelovací stroj dorazí ke stanici, jsou vlastnosti zeminy již dříve
zlepšeny, aby byla zajištěna stabilita
a vodotěsnost.
Po dokončení ražeb je kruhový prostor kolem štítu a zadní plochy tunelovacího stroje naplněn maltou, která

NO DIG 25 / 2-3

20

Obr.3 Mikrotunelovací stroj AVN 800 XC
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kon, aby mohl v takové zemině postupovat a přitom si
zachovat vodotěsnost.
3.2 POPIS MIKROTUNELOVACÍHO STROJE
Výstupní šachta nebyla vykopána kvůli stávajícímu potrubí v nadloží, kvůli obtížným geologickým podmínkám
a kvůli požadavku velmi přesného geometrickému zaměření. Jedinou možnou metodou bylo použití zatahovacího
mikrotunelovacího stroje s výplachem.
Použitý mikrotunelovací stroj je stávající AVN 800 XC,
který původně nebyl navržen tak, aby byl zatahovatelný.
Konstrukční kancelář výrobce stroje pracovala na možnostech a nezbytných úpravách k přizpůsobení stroje
pro tento konkrétní projekt a doplnila systém zatahování.
Zvolené řešení bylo doplnění stroje o rozšiřovací sadu
(prům. 1300 mm), která by mohla být odpojena od mikrotunelovacího stroje na konci ražby. Byl nainstalován
systém válců pro spojení mikrotunelovacího stroje s rozšiřovací sadou a na konci ražby by se tyto válce mohly
odemknout, aby se rozpojil mikrotunelovací stroj a sada.
Rozšiřovací sada je při každé ražbě ztracena. Pro zlepšení přesnosti vedení stroje byla rozšiřovací sada vybavena systémem kloubů. Na zadní straně stroje je upevněn systém tyčí Diwidag, který je tvořen zatahovacím
systémem a tažnými tyčemi. Aby se umožnilo vyjmutí
stroje, bylo navrženo nové řezné kolo, které je schopno
jak těžit zeminu a balvany, tak také se složit, aby mělo
obvod menší než vnitřní průměr tunelu.
Hlavní výhodou tohoto modiﬁkovaného stroje je jeho zatahovatelnost při zachování všech předností originálního
mikrotunelovacího stroje: přesná regulace tlaku vpředu
za všech geologických podmínek a při vysokém hydrostatickém tlaku, plně dálkově ovládaný stroj vybavený systémem vedení v reálném čase se záznamem dat a řezným
kolem přizpůsobeným heterogenním podmínkám.
3.3 VYTAŽENÍ MIKROTUNELOVACÍHO STROJE
Když stroj dosáhne konce ražby, rozšiřovací sada se
odpojí od mikrotunelovacího stroje pomocí válců a řezací
kotouč se složí. Pak se AVN 800 vytáhne z vnitřku tunelu
ke startovací jámě pomocí systému Diwidag a kladky upevněné na tlačném rámu ve startovací jámě. Na konci vytahování se AVN 800 umístí do nové sady pro další ražbu.

3.4 OSTĚNÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK
Od fáze výběrového řízení byla zvažována konstrukce
z trubek, aby bylo možno vytáhnout mikrotunelovací stroj
a zajistit podélnou a příčnou tuhost stropu z trubek.
Ostění je vyrobeno z ocelových trubek o vnějším průměru 1270 mm a tloušťce 16 mm. Tato geometrie umožňuje vytažení mikrotunelovacího stroje. Zadní část stroje
je přizpůsobena ostění z ocelových trubek a první trubka
je přivařena k rozšiřovací sadě.
Trubky se svařují pomocí automatického orbitálního
svařovacího systému pro zajištění podélného spojení.
Délka trubky závisí na volném prostoru ve startovací
jámě (od 3 do 6m).
Pro zajištění příčného spojení mezi každou ražbou
jsou ocelové trubky vzájemně propojeny zámkovým systémem. V průběhu přípravy staveniště bylo rozhodnuto
o konečném provedení propojení. Každá trubka má stranu zámku s T zástrčkou a stranu zámku s vodící částí
zásuvky (vnitřní svařovaná deska v potrubí a malý otvor
na obvodu trubky). Trubky první ražby mají na obou stranách vodící část zásuvky. Zásuvka musí mít omezené
rozměry, aby umožnila vytažení stroje.
3.5 VÝKOP PODCHODU PRO CHODCE
Po dokončení stropu z trubek začíná ražba podzemní
chodby. Jakmile je stěna D šachty zbourána, je zaveden první kovový rám pro dočasnou podporu. Vzdálenost mezi rámy se pak pohybuje v rozmezí od 2 do 3,5 m
v závislosti na zemině. Výkop se provádí pomocí stroje
s hydraulickou lopatou. Když je celý podchod vyražen,
provedou se železobetonové stěny.
3.6 PRVNÍ NA SVĚTĚ
Tato technika piperooﬁngu (stropu z trubek) se zatahovatelným mikrotunelováním, navržená ﬁrmou Bessac, je
světovým primátem a významnou technickou novinkou
v oblasti podzemních prací.
S rostoucím obsazením podzemí základy budov nebo
linkami metra a přítomností citlivých budov na povrchu
má tato technika v nadcházejících letech ve velkých
městech opravdu budoucnost. Toto bezpečné řešení
omezuje přednost dopravy po povrchu a dá se přizpůsobit jakýmkoliv geotechnickým podmínkám. Toto řešení
také snižuje sesedání povrchu i při nízkém nadloží a zaručuje velmi přesné vedení stroje.

4. ZÁVĚR
Stavba singapurského metra č. T219 je technický projekt s několika výzvami. Klíčovým faktorem úspěchu
tohoto projektu byla odbornost realizační ﬁrmy v oblasti mechanizovaných ražeb, mikrotunelovacích strojů
a vlastního mikrotunelování.
Díky realizovaným technickým řešením, zvolenému zařízení a zkušeným pracovníkům bylo konsorcium schopno realizovat komplikovaný projekt v citlivém prostředí.
Navzdory heterogenní geologii a nízkému nadloží byly
tunely dokončeny v souladu s požadavky zákazníka.
Úspěšná byla také realizace stropu z trubek mikrotunelováním jako první na světě.
PŘELOŽIL: Jaroslav Suchánek, RECENZE: Ing. Jan Frantl

Obr. 4 Vytažení mikrotunelovacího stroje
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KANALIZAČNÍ TUNELY POD BRNEM
Ing. Igor Fryč, Ing. Martin Hoza,
PORR a.s.

1) STAŇKOVA –
rekonstrukce kanalizace
V červnu 2018 byla v Brně na ulici Staňkova zahájena rekonstrukce
stoky, jejíž původ se datuje ke konci
19. století. Nově vybudovaná stoka
je vedena v trase staré kanalizace,
přičemž projekt uvažoval s realizací
185 metrů klasicky ražené štoly v jejich nejhlubších partiích. Štola byla
rozdělena třemi těžními šachtami
do dvou úseků o délkách 83 a 102
metrů. Protože se stavba nacházela
v intravilánu města, bylo nežádoucí
jakékoli ovlivnění plynulého odtoku
odpadních vod, a práce probíhaly
bez omezení provozu kanalizace.
Postupně byly vyraženy těžní
šachty světlých půdorysných rozměrů 4,0 x 2,7 m v hloubkách od 6,5 m
do 8 m. Šachty byly zajištěny zátažným pažením v kombinaci pažnic
Union a rozpěrných rámů z válcovaných I proﬁlů. Před zahájením ražby
štoly respektive před bouráním staré
betonové kanalizace bylo potřeba
omezit průtoky v dotčených úsecích
na minimum. V šachtě TŠ2 byla proto zřízena provizorní čerpací jímka,
odkud se na délku cca 200 m přečerpávalo do nejbližší funkční šachty
po toku kanalizace. Protože se navíc
jednalo o kanalizaci jednotnou, musely být rovněž ucpány uliční vpusti
a dešťové svody z přilehlých objektů.
Ty byly pak vyvedeny na povrch komunikace. Za normálního stavu tak
rekonstruovanou stokou protékaly
pouze splaškové vody z osmi kanalizačních přípojek, které se v inkriminované trase štoly nacházely.
Štola lichoběžníkového tvaru DN
1700/1970 mm byla zajištěna primárně pažnicemi UNION a rámy z ocelové důlní výztuže K21 s krokem 0,8 m
(obr. č. 1). Ražba štoly probíhala jak
dovrchně, tak úpadně v různorodém
geologickém prostředí. Spodní část
proﬁlu tvořily neogenní jíly a po stranách a nad proﬁlem bourané stoky se
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vyskytovaly především písčité hlíny
a písky s úlomky stavebních materiálů, které byly pravděpodobně historicky použity k zásypu. Z tohoto důvodu
bylo nutné pažnice v přístropí štoly
předrážet. Hladina podzemní vody
kolísala v závislosti na průsacích
srážkových vod kolem úrovně 0,5 m
nad počvou štoly, a byla odváděna
čerpacími jímkami v těžních šachtách. S postupem ražby bylo po bocích štoly osazováno sběrné potrubí
PVC DN 200, do kterého byly provizorně napojeny zastižené kanalizační přípojky. Pět kusů kanalizačních
přípojek bylo provedeno rovněž klasickým štolováním, na které navazoval v případě potřeby otevřený výkop
respektive vrtaný úsek.
Deﬁnitivní ostění monolitické stoky
bylo podkovovitého tvaru o rozměrech
DN 1000/1600 z betonu C30/37 a s kynetou z čedičového žlabu 800/1200.
Spodní deska byla armovaná KARI
sítěmi 6x100x100 mm ve dvou úrovních a betonována po úsecích délek
20 m. Horní klenba a stěny stoky byly
betonovány po desetimetrových úsecích pomocí posuvného bednění (obr.
č. 2). Betonáž byla prováděna, skrz
soustavu vrtů z povrchu, samozhutnitelným betonem. Samozřejmostí bylo
osazení těsnících prvků do podélných
a příčných spár. V závěru byly do lože
z houževnatého betonu osazeny čedičové žlaby v předepsaném podélném

Obr. 1 Primární ostění štoly

sklonu 4 ‰ a dobetonovány bermy.
Do rozrážek bylo osazeno a zaﬁxováno kameninové potrubí DN 200 nebo
300 mm a vzniklý meziprostor byl zalit cementopopílkem. V těžní šachtě
TŠ2 byla provedena železobetonová
správně spojná komora, ve které se
stékají dvě vejčité stoky 700/1050
z ulic Staňkova a Štefánikova; v TŠ1
byla vybudována revizní šachta průtočná a TŠ0 byla nakonec zasypána,
jelikož plnila pouze funkci těžní a v její
těsné blízkosti se nachází nová revizní šachta, která byla provedena
v předchozí etapě rekonstrukce kanalizační sítě.
V době vzniku tohoto příspěvku se
realizace díla nachází ve ﬁnální fázi
a v průběhu srpna 2019 dojde k jeho
předání investorovi (Statutární město
Brno). V průběhu výstavby bylo nejzásadnější komplikací počasí, především jeho srážkové projevy (s podobnými problémy se již dříve setkávali taktéž budovatelé socialismu).
V období letních bouřek a také při
výrazném jarním oteplení došlo několikrát k zaplavení staveniště. Díky
technologické kázni, která spočívala především v průběžné betonáži
dna štoly mezi prahy, v nepřetržitém
čerpání podzemní vody a přečerpávaní vod odpadních, byly naštěstí
dopady těchto mimořádných událostí minimální. Čištění ostění štoly,
armatury a jiných již zabudovaných
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částí stavby od naplavených „kanalizačních pokladů“ rozhodně nepatřilo
k nejoblíbenějším činnostem našich
zaměstnanců, ale je to bohužel už
takové riziko povolání. Za rizikovou
práci v takových podmínkách je potřeba všem tunelářům vzdát hold
a jejich práce si náležitě vážit.
Každou rekonstrukcí tohoto typu se
potvrzuje dokola omílaný, však stále
pravdivý fakt, že tradiční ražba klasickým štolováním nachází při zvelebování stokové sítě své nenahraditelné uplatnění. V hustě zasíťovaných
oblastech, ve velkých hloubkách a při
nepříznivé a proměnlivé geologii, zatím není vhodnějšího způsobu.
Stavba byla realizována v nerozborné spolupráci s renomovanou brněnskou ﬁrmou Přemysl Veselý stavební
a inženýrská činnost s.r.o., která byla
vedoucím členem sdružení a která
realizovala navazující část kanalizace
v otevřeném výkopu, souběžně vedoucí vodovodní řad a následné úpravy komunikací. Dále hold patří stejně
tak renomované projekční společnosti AQUATIS a.s. a v neposlední řadě
investorovi Statutárnímu městu Brnu,
jehož zastupuje společnost Brněnské
vodárny a kanalizace, a.s.

2) KOLIŠTĚ I –
rekonstrukce kanalizace
Počátkem 20. století byla v Brně
mimo jiných vybudována kanalizační stoka v ulici Koliště, která již byla
v současné době kapacitně přetížená a ani její technický stav nebyl
dostačující. Vzhledem k plánované

celkové rekonstrukci malého městského okruhu v Brně, jehož součástí
je i ulice Koliště, bylo logicky rozhodnuto o obnově této stoky.
Potřebná rekonstrukce jednotné kanalizace v úseku mezi ulicemi Lidická
a Milady Horákové byla zahájena v listopadu roku 2017. Pro mimobrněnské
čtenáře je potřeba zdůraznit, že ulice
Koliště je jednou z nejfrekventovanějších městských tepen v centru Brna.
Proto zde byl logicky kladen mimořádný důraz na minimální omezení silniční dopravy a jenom nejnutnější zábory veřejných ploch. Díky své poloze
v srdci města si stavba získala též pozornost širší veřejnosti a zejména pak
motoristické veřejnosti. Jen na vysvětlenou, ulice Koliště je čtyřproudovou
silnicí a stavba zabírala pouze prostřední dva pruhy. V krajních pruzích
komunikace pak probíhala omezená
doprava. V podstatě by se tento stav
mohl přirovnat k rekonstrukci dálnice
D1. Jenom rychlost v omezení byla
podstatně menší. Kolony aut se pomalu sunuly kolem staveniště a rozzuření
řidiči občas častovali dělníky nevybíravými nadávkami. Možná měli i svoji
pravdu, když si stěžovali, že „tam akorát postává jeden chlap a čumí dolů
do díry! (rozuměj těžní šachty)“. Skutečnost, že dalších osm chlapů maká
ve štole pod jejich koly, jim bohužel zůstala utajena. To už je ale úděl našich
„neviditelných technologií“.
Filozofování již opustíme a vrátíme
se zpátky k technické stránce věci.
Trasa nově budované kanalizace
byla navržena v souběhu s kanalizací stávající a to tak, aby těžní šachty

Obr. 2 Sekundární ostění stoky před betonáží kynety

Obr. 3
Kruhová šachta nad vyřazenou štolou

vycházely do osy čtyřpruhové komunikace. Díky této poloze bylo možné
zachovat provoz alespoň v krajních
pruzích silnice a „středové“ pruhy
byly vyhrazeny stavbě. Jak již bylo
uvedeno v předešlém odstavci, tuto
dobrou myšlenku projektanta laická
veřejnost neocenila. Hlavní průběžná trasa sběrače byla čtyřmi těžními šachtami rozdělena do tří úseků,
z nichž nejdelší byl dlouhý 78 m.
Z těžní šachty Š3, která se nacházela v křižovatce ulic Koliště a Lidická, byly po dokončení páteřní části
stoky provedeny dvě rozrážky, kdy
jedna z nich sloužila pro napojení
stávajícího kanalizačního sběrače
z Lidické ulice a druhá pro napojení
blíže nespeciﬁkovaného odvodnění
komunikace s tramvajovou tratí.
Těžní šachty byly provedeny standardně v kombinaci hnaného a zátažného pažení z vodorovných rozpěrných rámů z válcovaných I proﬁlů
a pažnic UNION. Vnější půdorys
těžních šachet byl rozměrů 3,5 x
3,5 m, pouze u budoucí soutokové
šachty v křižovatce s ulicí Lidickou
byly rozměry 3,5 x 5,0 m. Díky laskavosti projektanta byla jedna z šachet vyvedena v kruhovém proﬁlu
o průměru 3 m (obr. č. 3). Důvodem
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byla skutečnost, že zhotoviteli zbyla
důlní výztuž stejného proﬁlu, když
v předcházejícím roce hloubil průzkumné šachty v proﬁlu budoucího
tělesa přehrady v Nových Heřmínovech. Hloubka šachet se pohybovala
v rozmezí 8,0 – 9,5 m a po odstranění konstrukčních vrstev vozovky
se hloubilo v nesoudržných navážkách, místy ve sprašových hlínách
a v hlubších polohách převážně
v brněnských neogenních jílech tzv.
„téglech“. Malá komplikace číhala
u nejvýše položené šachty Š4, ze
které se mělo štolou provést připojení na stávající stoku. Dle archivních podkladů měla vést tato stoka
mimo novou šachtu Š4, ale opak
byl pravdou. Zhruba v třetině stěny
do šachty vcházel plně funkční sběrač a v rohu stěny protější šachtu
opouštěl. Po dohodě s provozovatelem a projektantem bylo operativně
rozhodnuto, že bude proveden obtok
šachty pomocí klasické štoly. Délka
štoly obtoku musela být právě taková, aby průřez štoly nezasahoval
do proﬁlu budoucí kanalizace. Obtok byl následně vystrojen potrubím
DN 800 mm a nic nebránilo doražení šachty na projektovanou úroveň.
Díky rozhodnosti a kreativitě účastníků výstavby tato komplikace neměla vliv na termín dokončení díla.
Kombinací dovrchní a úpadní ražby
bylo vyraženo v součtu 264 bm štol.
Ty byly primárně jištěny pažnicemi
UNION aktivovanými za rámy z ocelové důlní výztuže hmotnostní třídy K21.
Pro minimalizaci poklesů v okolí štoly
bylo její přístropí zajišťováno svorníky
typu BOLTEX, přes které se vháně-
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la do okolních hornin jílocementová
suspenze. Tohoto opatření bylo využíváno zejména v místech, kde horní
klenbu průřezu štoly tvořily méně soudržné sprašové hlíny a lokální polohy
zemin antropogenních. Převážná část
ražby probíhala v již zmíněných brněnských jílech, podzemní voda byla
zastižena jen výjimečně v závislosti
na průsacích vod srážkových. Kvůli
kýžené časové úspoře se všechny
úseky štol razily protisměrně ze dvou
šachet, takže horníci si šli lidově řečeno „naproti“. l přes to, že trasa obsahovala hned tři směrové oblouky (obr. č.
4), se při oslavných prorážkách všechny party bez výjimky potkávaly takřka
na centimetr.
Sekundární ostění štoly resp. jeho
stavební část včetně napojení sběrače z Lidické byla provedena jako monolitická ze samozhutnitelného vodostavebního betonu třídy C30/37. Výsledný podkovovitý proﬁl byl převážně DN 1000/1600 mm. Po provedení
železobetonového dna a vyarmování
stěn a stropu štoly bylo zaﬁxováno
posuvné bednění a následná betonáž probíhala z větší části přes vrty
z povrchu (obr. č. 5). Krok betonáže
přímých úseků byl délky 14 m. Řemeslnickou výzvou však byly oblouky,
kde bylo potřeba bednící formu vyvařit a důsledně utěsnit. V obloucích byl
takt betonáže úměrně zkrácen a zalévání proběhlo bez problému. V součtu bylo výše popsaným způsobem
provedeno 242 m nové kanalizace.
Zbývajících 22 m štoly bylo vystrojeno vejčitými železobetonovými troubami 500/750 s čedičovou vystélkou.
Po jejich zatažení a zaﬁxování byl

Obr. 4 Jeden z oblouků na trase štoly

Obr. 5 Pohled do posuvné formy

vzniklý meniskus zalit cementopopílkovou suspenzí. Revizní šachty byly
rovněž monolitické. Šachta Š3 přebrala funkci soutokové komory a nápojná šachta Š4 byla provedena jako
spadišťová. Bylo zde rovněž provedeno hrazení z dubových dluží a horní stupeň byl z důvodu bezpečnosti
opatřen kompozitovým zábradlím.
Stavba nijak neomezila provoz
stávající stokové sítě a po napojení
na přilehlé úseky byla v listopadu
roku 2018 předána prostá vad a nedodělků objednateli. V samotném
závěru akce byly do nové stoky přepojeny odvrtáním kanalizační přípojky a stará kanalizace byla zaplněna
brněnskou klasikou – popílkocementovou směsí značky KOPOS.
Závěrem není od věci připomenout,
že na počátku stavby nebylo příliš
optimismu. Někteří účastníci výstavby pokládali splnění plánovaných termínů již dopředu za nereálné. Něco
jako sci-ﬁ nebo Leninův plán na elektriﬁkaci Ruska. Soustředěným a vytrvalým úsilím se podařilo všechny
dílčí postupové termíny i s odřenýma
ušima splnit a na konci stavby se tak
mohl všem dostavit uspokojivý, ale
brzy pomíjející příjemný pocit nad
dobře vykonanou prací. Poděkování
za spolupráci patří generálnímu dodavateli stavby ﬁrmě Metrostav a.s.,
kooperující společnosti Stavoreal
spol. s r.o., erudované projekční společnosti JV projekt s.r.o. a nakonec
samozřejmě společnosti Brněnské
vodárny a kanalizace, a.s., která je
po dlouhá léta praporečníkem na kolbišti bezvýkopových technologií
a bez které si činnost naši společnosti CzSTT neumíme představit.
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RENOVACE KANALIZAČNÍCH ŠACHET
METODOU VERTILINER V BRNĚ
Stanislav Absolon,
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

V posledních dvou letech byla
v Brně použita, v ČR poměrně nová,
technologie sanace šachet metodou
Vertiliner. Tuto technologii jsme využili hned v několika případech, jednalo
se vždy o silně poškozené a poměrně
hluboké (6-9m) šachty, které byly situovány buď v těsné blízkosti několikapodlažních domů nebo v dopravně
silně exponovaných komunikacích či
v kolejišti tramvajové trati.
Metoda spočívá v osazení pryskyřicí nasycené vložky do poškozené šachty a vytvrzení UV zářením.
Před instalací vložky je nutné šachtu řádně vyčistit, odstranit stupadla,
provést reproﬁlaci poškozených stěn
a zajistit převádění vod. Po osazení samonosné vložky - Obr.1 - 3 se
provede otevření horní a dolní části
šachty, zapravení rukávce, otevření
přípojek, osazení žebříku - Obr. 4
a zednické zapravení dna šachty variantně lze použít i předem připravené PP šachtové dno PREDL.
Poslední akcí byly touto technologií opraveny spadišťové kanalizační šachty oddílné kanalizace při
ul. Uzbecké v Brně – Bohunicích.
Šachty jsou umístěny v chodníku
pro pěší nad strmým zářezem tramvajové trati s omezeným příjezdem
pro těžkou techniku, v hloubce přes
šest metrů – Obr. 5. Z tohoto důvo-

Obr. 1-3 Osazování vložky do šachty

du bylo rozhodnuto o využití metody
Vertiliner. Sanační práce zajišťovala společnost BMH spol. s r.o., a je
třeba zmínit, že velmi profesionálně.
Všechny akce probíhaly naprosto
hladce, vlastní práce v terénu byly
vždy otázkou pouze několika hodin.
Z plynulého provádění prací a naprosto minimálního omezení obyvatel
bohunického sídliště, stejně jako ze
zachování veškeré zeleně vyplývá, že
jakákoliv jiná možnost oprav poškozených šachet by v tomto případě provozovateli kanalizace přinesla četné problémy. Buď již ve fázi přípravy (drážní
úřad, ochrana ŽP apod.), při provádění technicky náročného zabezpečení
svahu v ochranném pásmu drážního
Obr. 4 Pohled do šachty po vystrojení

tělesa, či při jeho následném uvedení
do původního stavu.
Tato metoda obohatila škálu námi
využívaných bezvýkopových technologií a nutno podotknout, že pro určité
konkrétní případy bychom dnes jen
těžko hledali rovnocenné alternativní
řešení. Není proto divu, že na letošní
výstavě VODOVODY-KANALIZACE
2019 získala metoda Vertiliner - bezvýkopová sanace šachet ocenění Zlatá VOD-KA 2019 - vítězný exponát.

Obr. 5
25

NO DIG 25 / 2-3

ZE
ZESTAVEB
STAVEB // FROM
FROM CONSTRUCTION
CONSTRUCTION SITES
SITES

KANALIZACE A ČOV KOKORY
Ing. Michal Sodomka,
vedoucí projektu OHL ŽS, a.s.
Od roku 2018 realizuje OHL ŽS, a.s. stavbu splaškové kanalizace v obci Kokory. Zadávací dokumentace
předpokládala vybudování 6 822 m nové splaškové kanalizace od proﬁlu DN 200 do DN 400. V otevřených výkopech
je používáno žebrované PP potrubí. Součástí tohoto projektu je i provedení části kanalizace pomocí bezvýkopových
technologií. Na takto realizovaných úsecích bylo použito kameninové potrubí DN 300. Celková délka kanalizace
prováděná bezvýkopovou technologií je 483 m. Křížení komunikace bylo prováděno pomocí protlaků ocelových
chrániček DN 500 a DN 600 s následných vystrojením PP potrubím a zalitím mezikruží popílkocementovou suspenzí.

Bezvýkopová technologie
- protlaky kameninového
potrubí DN 300 a ocelové
chráničky

Bezvýkopová technologie byla
prováděna na stoce:
- A5
v délce 296 m
- A5-2 v délce 70 m
- B2-3 v délce 117 m

Trasa kanalizace je vedena z převážné části v komunikaci z důvodu výskytu velkého množství inženýrských
sítí v chodníku. Obec Kokory stojí
na silnici I/55, která je hlavní spojnicí
Olomouce a Přerova. Tomuto faktu
odpovídá i hustota dopravy na tomto silničním tahu. Na základě těchto
skutečností zvolil projektant provádění kanalizace pomocí bezvýkopové
technologie s tím, že bude vždy uzavřen jeden úsek o maximální délce
100 m. Plynulost dopravy v tomto úseku přes den regulují pověření pracovníci stavby a přes noc, kdy je hustota
dopravy výrazně nižší, je řízení prováděno pomocí světelné signalizace.

Na všech realizovaných úsecích
je provedeno celkem 21 pažených
šachet. Startovací šachty měly půdorysný rozměr 3 x 4 m. Hloubky
šachet se pohybovaly od 3,2 m až
po 5,5 m. Rozměry cílových šachet se upravovaly podle podmínek
v místě výkopu.
Vrtné práce byly zahájeny v květnu 2018 s plánem dokončení prací
v říjnu 2018. Tento termín se vztahoval pouze na kanalizaci prováděnou
v komunikaci I/55. Úsek mezi Š1-Š4
na stoce A5 (mimo komunikaci I/55)
se následně měl dokončit běhemzimního období do konce roku 2018.

Obr. 1 Výřez situace stoky B2-3 (zdroj Voding Hranice spol. s r.o.)
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Obr. 2 Výřez situace stoky
A5 a A5-2 (zdroj Voding
Hranice spol. s r.o.)



Na tento postup byl nastaven i plán
uzavírek komunikace na ŘSD.
Jako první se realizovaly vrtné
práce na stoce B2-3, kde jsme provedli protlak ocelové chráničky DN
500 dl. 8,5 m, který křížil komunikaci
I/55. Startovací šachta byla na stoce
B2-2 a její hloubka byla 4,7 m. V této
hloubce se již vyskytovaly vodonosné písčité vrstvy, kvůli kterým jsme
po zčerpání podzemní vody v šachtě
připravili okolní domy o vodu v jejich
studních. Tento problém byl vyřešen
náhradním zásobováním vodou pro
tyto domácnosti. Po ukončení vrtných prací a čerpání vody na tomto
úseku se hladina podzemní vody
vrátila zpět na původní úroveň. Následně realizace pokračovala mezi
šachtami Š5 – Š2, kde se jednalo
o úseky délky 59 a 58m. Jako startovací šachta byla zvolena šachta

ZESTAVEB
STAVEB/ /FROM
FROMCONSTRUCTION
CONSTRUCTION
SITES
ZE
SITES

Obr. 6 Výkop šachty Š5

Obr. 3 Výřez situace stoky A5 (zdroj Voding Hranice spol. s r.o.)

Š1, ze které byly provedeny protlaky do obou směrů. V trase protlaků
mezi těmito šachtami se vyskytovaly
písčité hlíny již bez podzemní vody.
Niveleta této části kanalizace se
nacházela o 1,2 m výše než niveleta protlaku ocelové chráničky. Proto
realizace těchto protlaků probíhala
bez větších potíží.
Další etapa byla zahájena protlakem ocelové chráničky DN 600
na stoce A o celkové délce 12 m.
Původně měla být startovací šachta
v místě kanalizační šachty Š7. Ovšem
rozmístění inženýrských sítí (dešťová
kanalizace, kabely, plyn) nám znemožnilo vykopat šachtu potřebných
rozměrů a proto muselo dojít k pře-

sunu startovací šachty na Š8. Tato
šachta byla na celé stavbě nejhlubší,
5,5 m (viz. obr. č. 4). Šachta se nacházela v blízkosti potoka, ze kterého byl
značný přítok vody.
Další postup vrtných prací již kameninového potrubí DN 300 na stoce A5 zkomplikovalo „nevytyčení“
stávajících dešťových kanalizací.
Bohužel, od dešťové kanalizace
nejsou nikde, ani na vedení obce,
žádné dokumenty, a proto vše muselo být prověřeno v terénu. Při
prověřování polohy jednotlivých
kanalizačních potrubí bylo zjištěno,
že výkop šachty Š1 a Š2 není v projektované poloze možný. Proto bylo
přistoupeno ke změně těchto dvou

Obr. 4 Pohled do startovací šachty Š8
(zdroj OHL ŽS, a.s.)

Obr. 5 Zatlačení kameninového potrubí
DN 300 (zdroj OHL ŽS, a.s.)

Obr. 7 Pohled k šachtě Š8
(zdroj OHL ŽS, a.s.)

šachet, kdy šachta Š1 byla nakonec
umístěna na pozemku místní školy. Šachta Š2 byla posunuta o cca
2 m od komunikace. Dalším zkoumáním bylo zjištěno, že s touto kanalizací se budeme potýkat i dále
po trase mezi šachtami Š5 až Š9.
Až po šachtu Š7 šlo protlaky provádět, ale v šachtě Š8 to už nešlo.
Přímo v šachtě a v niveletě plánované kanalizace se objevily dvě
betonové roury dešťové kanalizace
DN 1000. Kvůli těmto komplikacím
jsme museli kompletně přehodnotit
harmonogram stavby s tím, že požadovaný termín dokončení prací
v komunikaci I/55 není reálný.
Ze zjištěných skutečností bylo
rozhodnuto o změně trasy kanalizace, kdy byla převedena do druhého
jízdního pruhu komunikace. S touto
změnou byl posunut i termín dokončení této části díla na 08/2019.
V současné době (kdy je psán tento
článek) je realizován předposlední
úsek kameninového potrubí DN 300
na stoce A5 do Š11.
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ŽENY A BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
Oproti zvyklostem této rubriky
jsem si dovolil udělat vyjímku a nevěnoval ji pouze jedné solitérní
osobnosti z řad žen, které mají co
do činění s nejrůznějšími tunely,
protlaky nebo vrtáním.
Ve vzpomínkách se vracím do roku
1997, kdy jsem se stal jednatelem
společnosti POHL spol. s r.o. a rozhodl se udělat díru do světa. Začátky byly hodně složité. Seděl jsem
sám v kanceláři a cítil potřebu vůči
okolnímu podnikatelskému prostředí vzbudit dojem, že se jedná
o v Brně již zavedenou ﬁrmu se solidním zázemím. Po dohodě s majitelem ﬁrmy Petrem Pohlem jsme
za tímto účelem zaměstnali na poloviční úvazek moji tetu, která tou
dobu právě odcházela do důchodu.
Jedním z jejich hlavních úkolů bylo
zvedat telefon na pevné lince (mobily byly tehdy ještě téměř raritou)
a oznamovat: „Dobrý den, dovolali
jste se na sekretariát společnosti
POHL“. Dojem velké ﬁrmy byl tak
nezpochybnitelný.
Po čase tetu vystřídala moje
máma, taktéž co by novopečený
důchodce. Její agenda byla již přece jenom složitější, protože počet
zaměstnanců brněnského eseróčka
se rozšířil na čtyři techniky a několik dělníků. Mateřské pudy ji zcela
neopustily. Kromě jiného měla tendenci mně a kolegům dělat svačiny
či jinak nám podstrojovat, abychom

Obr. 1
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náhodou netrpěli hlady. Tehdy mě
to silně rozčilovalo, ale s odstupem
času si uvědomuji, že od té doby mi
nikdy nikdo v práci svačinu neudělal. Dokonce bych řekl, že to nikoho
ani nenapadlo.
Za svůj profesní život jsem měl
velké štěstí na asistentky, se kterými jsem prakticky denně přicházel do pracovního styku. Nikdy se
nejednalo o pouhé sekretářky, ale
o všestranně vzdělané ženy, které
byly zároveň ekonomkami, personalistkami, mzdovými účetními a já
nevím čím ještě. Ať chtěly nebo nechtěly, musely i proniknout do tajů
našich technologií. To znamená
vědět co je to unionka nebo heintzman, že jeřábek OVJ není poháněn spalovacím motorem nebo, že
stavbyvedoucí nenakupuje dámské punčochy, co by dary pro svou
manželku, ale co by ochrannou
pomůcku pro posádky provádějící
torkret. Požehnáním byla i skutečnost, že tyto dámy netrpěly viditelnými projevy spojenými se dny
nervozity a hysterie a byly mi tak
spolehlivou oporou po celou dobu
naší spolupráce. Touto cestou bych
chtěl opravdu od srdce poděkovat
bývalým kolegyním Katce Rakovičové a Milušce Žabenské a zejména pak té současné Markétě Malé.
Pokud však ve ﬁrmě existuje jedna
osoba něžného pohlaví, se kterou
skoro každý týden diskutuji proble-

Obr. 2

matiku bezvýkopových technologií,
tak je to kolegyňka Eva Sixtová.
U ﬁrmy PORR má na starost sestavování nabídek do veřejných soutěží
a musí s železnou pravidelností řešit nejrůznější referenční požadavky
pro splnění technických kvaliﬁkačních kritérií. Je překvapivé, kolikrát
se v zadávacích podmínkách objevují různé roztodivné referenční
požadavky ohledně bezvýkopových
technologií. Je to způsobeno jednak nejednotným používání tunelářského názvosloví, jednak prostou
neznalostí a v neposlední řadě i záměrným „matením pojmů“. V zadávacích podmínkách tak lze nalézt
bizarní požadavky na doložení referenční stavby na „ražení štoly protlačováním, horizontálního mikrotunelování, neřízeného vrtání za použití
PE-HD chrániček“ a jiné skvosty. Je
pak věru těžké vybrat stavby, které
tyto požadavky splňují, aniž by se
člověk vyhnul riziku vyloučení ze
soutěže. Obzvlášť, když se používají
referenční stavby „rakouské matky“.
Spolu s ne zcela odbornými překlady
se pak dá již opravdu mluvit o babylonském zmatení jazyků. Eva Sixtová se s těmito problémy statečně potýká a stává se z ní pomalu, ale jistě
odbornice na klasiﬁkaci a zatřídění
bezvýkopových technologií. Za tímto účelem navštěvuje naše stavby
pod dohledem starších a zkušenějších kolegů (obr. č. 1).
Úplně na závěr této rubriky nemohu nezmínit ženu, která mě zná víc
jak 25 let a ještě mně neopustila.
Někdy mi také udělá radost a zajde
se mnou do tunelu (obr. č. 2).
Ing. Igor Fryč
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AKCE POŘÁDÁNÉ VE SVĚTĚ /
World Events

AKCE POŘÁDANÉ V ČESKÉ REPUBLICE /
Events Organised in the Czech Republic

Září

No-Dig Down Under 2019

24. KONFERENCE
O BEZVÝKOPOVÝCH
TECHNOLOGIÍ

10. - 13. 9. 2019
Melbourne, Australia

Říjen

37th INTERNATIONAL NO-DIG

10. - 11. 9. 2019 Znojmo

Conference & Exhibition
30. 9. - 2. 10. 2019 Florencie

Tunelářské odpoledne 1/2019

Trenchless Balkans 2019

Městské vody 2019 XIX. ročník

17. - 18. 10. 2019
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

18. září 2019 Centr. vzd. Metrostav

mezinárodní konference a výstavy
3.-4. 10. 2019 Velké Bílovice

No-Dig Turkey 2019
Conference and Exhibition,
a 5th Water Loss Forum and
Exhibition,
9. 10. - 11. 10. 2019, Ankara Turkey

Listopad

Konference Provoz vodovodů
a kanalizací
5. - 6. 11. 2019 Plzeň
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ČESTNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
HONOURABLE MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR
TRENCHLESS TECHNOLOGY
Dipl. Ing. Rolf BIELECKI, PhD., WSDTI, EFUC,
Universität Hamburg, FB Informatik AB TIS/WSDTI,
Vogt-Koelin- Str. 30, D-22527 HAMBURG, SRN
E-mail: rolf.bielecki@web.de http://www.efuc.org
Ing. Stanislav Drábek
Ing. Jiří Kubálek, CSc.,
Jugoslávská 12, 120 00 PRAHA 2
E-mail: ofﬁce@czstt.cz

EUTIT s.r.o.,
Stará Voda 196, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
E-mail: robert.kostolany@eutit.cz http://www.eutit.cz
HERMES TECHNOLOGIE s.r.o.,
Na Groši 1344/5a, 102 00 PRAHA 10
(Doručovací adresa: Maříkova 2213/5b, 621 00 BRNO)
E-mail: bayer@hermes-technologie.cz
http://www.hermes-technologie.cz
INSET s.r.o.,
Lucemburská 1170/7, 130 00 PRAHA 3 - Vinohrady
E-mail: hegrlik.ludvik@inset.com
http://www.inset.com

Ing. Oldřich Kůra, U Vodárny 7, 616 00 BRNO – Žabovřesky
E-mail: okura@sebak.cz

KO - KA s.r.o.,
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: moucka@ko-ka.cz ko-ka@ko-ka.cz
http://www.ko-ka.cz

KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
CORPORATE MEMBERS OF CZECH SOCIETY FOR
TRENCHLESS TECHNOLOGY

LBtech a.s.,
Moravská 786, 570 01 LITOMYŠL
E-mail: lbtech@lbtech.cz
http://www.lbtech.cz
METROSTAV a.s.,
Koželužská 2450/4, 180 00 PRAHA 8
E-mail: Jiri.novak2@metrostav.cz
karel.roessler@metrostav.cz http://www.metrostav.cz

AQUATIS, a.s.,
Botanická 834/56, 602 00 BRNO
E-mail: vaclav.kastan@aquatis.cz
http://www.poyry.cz
BMH spol. s r.o., Ondřejova 592/131, 779 00 OLOMOUC
E-mail: marek.koutny@bmh.cz jiri.vinkler@bmh.cz
http://www.bmh.cz
BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.,
Pisárecká 555/1a, 603 00 BRNO - Pisárky
E-mail: mhelcelet@bvk.cz http://www.bvk.cz
BROCHIER s.r.o.,
Ukrajinská 2, 101 00 PRAHA 10
E-mail: f.hensch@brochier.cz http://www.brochier.cz
ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.,
Smíchovská 31, 155 00 PRAHA – Řeporyje
E-mail: volf@cerhra.cz http://www.cerhra.cz
DORG spol. s r.o.
U Zahradnictví 123, 790 81 ČESKÁ VES
E-mail: jedlicka@dorg.cz
http://www.dorg.cz

EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ,
závod ÚSTÍ NAD LABEM, U Dálnice 261, 403 36 CHLUMEC
E-mail: pavel.chladek@eurovia.cz roman.hek@eurovia.cz
petr.lienert@eurovia.cz http://www.eurovia.cz
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MICHLOVSKÝ - protlaky, a.s.,
Salaš 99, 763 51 ZLÍN
E-mail: balcarek@michlovsky.cz

http://www.michlovsky.cz

MT a.s.,
Mostkovice 529, 798 02 MOSTKOVICE (korespondence)
Dukelských bojovníků 3299/128, 671 81 ZNOJMO (fakturační)
E-mail: mikrotunel@volny.cz tomas.krzak@forteas.cz
http://www.mtas.cz
OHL ŽS, a.s.,
Burešova 938/17, 602 00 BRNO - Veveří
E-mail: msodomka@ohlzs.cz
http://www.ohlzs.cz
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PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 PRAHA 10 - Strašnice
Provoz Morava: Šmahova 356/111
627 00 BRNO – Slatina
E-mail: igor.fryc@porr.cz
http://www.porr.cz
PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 PRAHA 1
E-mail: PacvonZ@pvs.cz
info@pvs.cz
http://www.pvs.cz
PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s.
Ke Kablu 971/1, 102 00 PRAHA 10 - Hostivař
E-mail: info@pvk.cz http://www.pvk.cz
Proﬁt Construction, s.r.o.
Jihlavská 916 580 01 Havlíčkův Brod
E-mail: vasak@proﬁtconstruction.cz
http:/www.proﬁtconstruction.cz
Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o.,
Pražákova 60, 619 00 BRNO
E-mail: vesely@premyslvesely.cz http://www.premyslvesely.cz
REKONSTRUKCE POTRUBÍ - REPO, a.s.,
K Roztokům 34/321, 165 01 PRAHA 6
E-mail: krejci@repopraha.eu http://www.repopraha.eu

TALPA - RPF, s.r.o.,
Holvekova 36, 718 00 OSTRAVA – Kunčičky
E-mail: demjan@talparpf.cz
http://www.talparpf.cz
TRANSTECHNIK CS
Průběžná 80b, 100 00 PRAHA 10 - Strašnice
E-mail: zdenek.novy@transtechnikcs.cz
http://www.transtechnikcs.cz
TRASKO BVT, s.r.o.
Na Nouzce 487/8, 682 01 VYŠKOV
E-mail: s.leitner@trasko.cz m.mazlova@trasko.cz
www.trasko.cz
VEGI s.r.o.,
Obvodová 3469, 767 01 KROMĚŘÍŽ
E-mail: vegi.km@volny.cz http://www.vegi-km.com
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Soběšická 820/156, 638 00 BRNO-Lesná
E-mail: haska@vasgr.cz, sekretariat@vasgr.cz
http://www.vodarenska.cz
VODOVODY A KANALIZACE Jablonné nad Orlicí, a.s.
Slezská 350, 561 64 JABLONNÉ NAD ORLICÍ
E-mail: vanous@vak.cz http://www.vak.cz

REVIS-Praha, spol. s r.o.,
Výpadová 317/19, 153 00 PRAHA 5 - Radotín
E-mail: beranek@revis.cz
SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.,
Tovární 388, 267 01 KRÁLŮV DVŮR
E-mail: petr.spousta@saint-gobain.com
juraj.barborik@saint-gobain.com
trubni.systemy@saint-gobain.com
http://www.saint-gobain-pam.cz
SEBAK, spol. s r.o.,
Kudrnova 27, 620 00 BRNO
E-mail: okura@sebak.cz http://www.sebak.cz
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
28. října 169/1235, 709 00 OSTRAVA - Mariánské Hory
E-mail: jan.tlolka@ smvak.cz smvak@smvak.cz
http://www.smvak.cz
STEINZEUG KERAMO s.r.o.,
Plachého 388/28, 370 46 ČESKÉ BUDĚJOVICE
E-mail: j.kozlik@steinzeug-keramo.com
http://www.steinzeugkeramo.com
SUBTERRA a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 PRAHA 8
E-mail: jfrantl@subterra.cz http://www.subterra.cz

vonRoll hydro (cz) s.r.o.
Růžová 1386, 252 19 RUDNÁ
E-mail: petr.krejci@vonroll-hydro.world
http://www.vonroll-hydro.world
WOMBAT s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 BRNO
E-mail: vacha@wombat.cz http://www.wombat.cz
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 PRAHA 4
E-mail: stradal@zepris.cz
http://www.zepris.cz
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RŮZN É / MI SCELL A N EO U S I N FO R M ATI O N

INDIVIDUÁLNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
INDIVIDUAL MEMBERS OF CZECH SOCIETY
FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY
Cigler Otakar Ing., Relineeurope Liner GmbH & Co, KG
Grosse Ahlmühle 31, D-76865, Rohrbach, SRN
E-mail: otakar.cigler@relineeurope.com
http://www.relineeurope.com
Doručovací adresa:
Cigler Otakar Ing., Relineeurope Liner GmbH & Co, KG
Boleslavova 710/19, 709 00 OSTRAVA
Franczyk Karel Ing. Ph.D
Jarkovská 20, 724 00 OSTRAVA
E-mail: kfranczyk@seznam.cz
Herel Petr Ing., HEREL s.r.o.,
Jiráskova 27, 602 00 BRNO
E-mail: herel@herel.cz http://www.herel.cz
Kalábová Květoslava Ing., Duroton GmbH
Maria Lanzendorferstrasse 19, Leopoldsdorf bei Wien
E-mail: k.kalabova@duroton.at
http://www.duroton.at

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ CzSTT

Horáček Ludvík Ing.,
Československé armády 5, 792 01 BRUNTÁL
Janoušek František Ing.,
Korandova 235/4
147 00 PRAHA 4 - Hodkovičky
Karásek Vojtěch Ing.,
Na Dlouhém lánu 9/25, 160 00 PRAHA 6 - Vokovice
E-mail: vojtech.karasek@email.cz
Klimeš Věroslav Ing.,
Kollárova 719, 664 51 ŠLAPANICE U BRNA
Krčík Marián Dipl. Ing.,
Hornoulická 37, 972 01 BOJNICE, Slovensko
E-mail: krcikhm@mail.t-com.sk

Karásková Nenadálová Lucie, Ing. Bc. Ph.D.
V Rovinách 93, 140 00 PRAHA 4 - Podolí
E-mail: lucie.nenadalova@volny.cz
Plicka Tomáš Ing., MC-Bauchemie s.r.o.,
Divize Protection Technologies, Průmyslová zóna
Sever, Skandinávská 990, 267 53 ŽEBRÁK
E-mail: tomas.plicka@mc-bauchemie.cz;
http://www.pt.mc-bauchemie.cz
Synáčková Marcela Ing. CSc., ČVUT FSv,
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: synackov@fsv.cvut.cz
Šrytr Petr, doc. Ing. CSc., ČVUT FSv,
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
E-mail: srytr@fsv.cvut.cz
Tuzar Jindřich Ing., PSK Tuzar s.r.o.,
Ostrovského 11, 150 00 PRAHA 5
E-mail: tuzar@volny.cz

Raclavský Jaroslav Ing.,
Aut. Ing., Mládežnická 8/1, 690 02 BŘECLAV
E-mail: raclavsky@telecom.cz

Zima Jiří Ing.,
Do Kopečku 3/159,
400 03 ÚSTÍ NAD LABEM
E-mail: ing.jiri.zima@seznam.cz
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Krovoza Oldřich,
Štorkánova 2804, 150 00 PRAHA 5
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Sochůrek Jan Ing.,
jednatel společnosti INGUTIS spol. s r.o.,
Thákurova 2077/7, 160 00 PRAHA 6
E-mail: sochurek@ingutis.cz;

Srdečně Vás zveme na

24. KONFERENCI
O BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍCH
TECHNOLOGIÍCH,,
která se bude konat ve ZNOJMĚ
ve dnech 10. a 11. září 2019

ZNOJMO - šest století městem bezvýkopových technologií

Srdečně Vás zveme na

37. mezinárodní konferenci
NO-DIG 2019 ve FLORENCII
Fortezza da Basso, Florencie (Itálie),
30. září - 2. října 2019
5 HLAVNÍCH DŮVODŮ, PROČ SE ZÚČASTNIT
 Klíčová událost v oboru bezvýkopových technologií, kde strávíte užitečný čas s kolegy
a zákazníky

 Unikátní vzdělávací příležitost v oboru bezvýkopových technologií s účastí předních
mezinárodních přednášejících

 Mnoho příležitostí k navázání nových kontaktů a obchodních příležitostí
 Velkolepá mezinárodní výstava představující nejnovější produkty a služby v oboru
bezvýkopových technologií

 Vynikající příležitost k návštěvě Florencie

